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Η ZΩΗ ΣΟΤ 
Ο Άλμπερτ Αϊνςτάιν ( Albert Einstein ) γεννικθκε ςτισ 14 Μαρτίου 1879 ςτο Ουλμ 
τθσ Γερμανικισ Αυτοκρατορίασ από εβραίουσ γονείσ : τον επιχειρθματία Χζρμαν 
Αϊνςτάιν ( 1847-1902 ) και τθν Παουλίνε Κοχ ( 1858-1920 ), μία αξιόλογθ πιανίςτρια, 
που ζςτρεψε από νωρίσ τον γιο τθσ ςτθν κλαςικι μουςικι.  
ε θλικία 5 ετϊν, ο μικρόσ Αλβζρτοσ ξεκίνθςε μακιματα βιολιοφ και μζχρι το τζλοσ 
τθσ ηωισ του δεν αποχωριηόταν το αγαπθμζνο του όργανο. Αλλά άρχιςε να 
απολαμβάνει πραγματικά τθ μουςικι ςτα 13, όταν και ανακάλυψε τισ ςονάτεσ για 
βιολί του Μότςαρτ. Μετά από αυτι τθν γνωριμία, ο Αϊνςτάιν κα παίηει το βιολί ςτα 
κουαρτζτα εγχόρδων για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι του.  
« Θ μουςικι του Μότςαρτ είναι τόςο κακαρι και όμορφθ που τθν κεωρϊ ωσ μια 
αντανάκλαςθ τθσ εςωτερικισ ομορφιάσ του ίδιου του ςφμπαντοσ » είχε πει ο 
Αϊνςτάιν ςε ζνα φίλο. 
Σίποτε δεν φανζρωνε τθν ιδιοφυία του όταν ιταν μικρόσ. Αντίκετα, οι γονείσ του 
είχαν αρχίςει να πείκονται ότι ο καρπόσ τισ ζνωςισ τουσ ιταν ζνα κακυςτερθμζνο 
αγόρι. Πϊσ αλλιϊσ να εξθγοφςαν το ότι άρχιςε να μιλά ςε θλικία 3 ετϊν ; 
Οι γονείσ του μετακόμιςαν για επαγγελματικοφσ λόγουσ ςτο Μόναχο, όπου ζμενε 
ζνασ αδελφόσ του πατζρα του, μθχανικόσ και από εκεί ςφντομα ςτο Μιλάνο για 
καλφτερεσ επαγγελματικζσ προοπτικζσ. Ο μικρόσ Αλβζρτοσ μεγάλωςε ςτο Μόναχο 
και ζμεινε οικότροφοσ ςε ςχολείο τοφ Μονάχου. Άτακτο παιδί ςτο ςχολείο. Και ςτα 
μακιματα επιεικϊσ μζτριοσ. Όχι από τεμπελιά αλλά από " άποψθ ". Ζλεγε και 
ξανάλεγε ότι το ςχολείο δεν είναι τίποτε άλλο παρά " ζνα ςτρατιωτικό καψόνι για 
ανεγκζφαλουσ ". Ζτςι προτιμοφςε να μελετά ςτο ςπίτι. Σι άλλαξε τθν εικόνα των 
γονιϊν του και μαηί τθν εικόνα τθσ ανκρωπότθτασ για το φμπαν ; Δφο πατρικά 
δϊρα : μία πυξίδα κι ζνα βιβλίο γεωμετρίασ. 
 « Ζνα τζτοιο καυμαςμό ζνιωςα ωσ παιδί 5 ετϊν όταν ο πατζρασ μου ζδειξε μια 
πυξίδα. Σο ότι θ βελόνα μποροφςε να ςυμπεριφζρεται με τζτοιο ςυνεπι τρόπο δεν 
ταίριαηε με τθ φφςθ των γνωςτϊν γεγονότων. Ακόμα κυμάμαι ότι θ εμπειρία αυτι 
μου ζκανε βακιά και ανεξάλειπτθ εντφπωςθ. Κάτι το βακιά κρυμμζνο κα ζπρεπε να 



υπάρχει πίςω από τα πράγματα. Αυτά που βλζπει μπροςτά του ο άνκρωποσ από 
τθν παιδικι του θλικία δεν τον προκαλοφν τζτοιου είδουσ αντιδράςεισ. Δεν τον 
ξαφνιάηει θ πτϊςθ των ςωμάτων, ο άνεμοσ και θ βροχι οφτε το γεγονόσ ότι το 
φεγγάρι δεν πζφτει » ζγραφε ςτα 67 του χρόνια.  
Θ Γεωμετρία 
« ε θλικία 12 ετϊν είχα μια δεφτερθ καυμαςτι εμπειρία.. Ζνα μικρό βιβλίο που 
είχε ωσ κζμα τθν Ευκλείδεια Γεωμετρία το οποίο βρζκθκε ςτα χζρια μου ςτθν αρχι 
κάποιασ ςχολικισ χρονιάσ. Εδϊ υπιρχαν προτάςεισ – όπωσ θ τομι και των τριϊν 
υψϊν ενόσ τριγϊνου ςε ζνα μόνο ςθμείο - οι οποίεσ αν και δεν ιταν με κανζνα 
τρόπο προφανείσ μποροφςαν να αποδειχκοφν με τζτοια βεβαιότθτα που κάκε 
αμφιβολία φαινόταν αδφνατθ. Αυτι θ διαφγεια και θ βεβαιότθτα μου προκαλοφςαν 
μία απερίγραπτθ αίςκθςθ. Σα αντικείμενα τα οποία πραγματεφεται θ Γεωμετρία 
μου φαίνονταν ότι δεν ιταν διαφορετικοφ τφπου από τα αντικείμενα τϊν αιςκθτθ-
ριακϊν μασ αντιλιψεων, αυτά τα οποία μποροφμε να δοφμε και αγγίξουμε. Θ 
πρωτόγονθ αυτι ιδζα ςτθρίηεται και ςτο γεγονόσ ότι θ ςχζςθ των γεωμετρικϊν 
αντικειμζνων με τα αντικείμενα τθσ άμεςθσ εμπειρίασ ιταν αςυνείδθτα παροφςα ». 
τα 15 χρόνια του ςταμάτθςε το ςχολείο, παραιτικθκε από τθν γερμανικι υπθκο-
ότθτα, διζκοψε κάκε ςχζςθ με τθν εβραϊκι κοινότθτα και αναχϊρθςε ςτο Μιλάνο 
για να ςυναντιςει τουσ γονείσ του.  
Μετά από 1-2 χρόνια απραξίασ ςκζφτθκε να δϊςει εξετάςεισ ςτο Πολυτεχνείο τισ 
Ηυρίχθσ, ωσ αυτοδίδακτοσ χωρίσ απολυτιριο Λυκείου. Θ προςπάκεια αυτι απζτυχε 
και κάποιοσ κακθγθτισ τοφ ςυνζςτθςε να παρακολουκιςει μακιματα Λυκείου ςτο 
Aarau. Εκεί παρακολοφκθςε ςτα ζτθ 1895 -1896 τθν τρίτθ και τζταρτθ τάξθ ( για 
μακθτζσ 18 και 19 ετϊν ) ! Σελικά, μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςχολικϊν μακθμάτων, 
γράφτθκε ο Αϊνςτάιν το 1896 ςτο Πολυτεχνείο τισ Ηυρίχθσ για να ςπουδάςει 
εκπαιδευτικόσ τεχνικισ επαγγελματικισ ςχολισ με φυςικομακθματικι κατεφκυνςθ.  
Ζνασ από τουσ κακθγθτζσ του, ο Πζρνετ, του διλωςε μετά από λίγο καιρό ότι, ζχει 
μεν ενδιαφζρον και κζλθςθ, αλλά του λείπει το μυαλό! Ο βοθκόσ Ηάουτερ ζγραψε 
αργότερα ότι ο φοιτθτισ Αϊνςτάιν ιταν μοναχικόσ, δεν υπάκουγε ςτισ οδθγίεσ των 
εκπαιδευτικϊν και πζταγε τα φυλλάδια με τισ οδθγίεσ λφςθσ των προβλθμάτων ςτα 
ςκουπίδια. Όταν ςε κάποιο εργαςτθριακό πείραμα προκλικθκε ζκρθξθ και 
τραυματίςτθκε ελαφρά ο Αϊνςτάιν ςτο χζρι, ρϊτθςε ο κακθγθτισ Πζρνετ το βοθκό 
του «Σί γνϊμθ ζχετε για τον 'Αινςτάιν, πάλι δεν υπάκουςε ςτισ οδθγίεσ μου ». Ο δε 
βοθκόσ απάντθςε « Δεν ζχετε άδικο κ. κακθγθτά, πάντωσ οι λφςεισ που δίνει είναι 
πάντα ςωςτζσ και θ μεκοδολογία πολφ ενδιαφζρουςα ». Επίςθσ, ο μεγάλοσ 
μακθματικόσ Μινκόβςκι, ο οποίοσ αργότερα ζμελε να ςυμβάλει αποφαςιςτικά ςτθ 
μακθματικι τεκμθρίωςθ τισ « Κεωρίασ τθσ χετικότθτασ », δεν είχε εκτίμθςθ για τισ 
γνϊςεισ τοφ νεαροφ ςπουδαςτι τθσ Φυςικισ.  
Σο 1901, ςτα 22 του χρόνια, νυμφεφκθκε ςτθν Ηυρίχθ τθν ςερβικισ καταγωγισ ςυμ-
φοιτιτριά του Μίλεβα Μάριτσ (1875-1948). Όπωσ φάνθκε αργότερα, τουσ ζνωςε 
μάλλον ο ζρωτασ για τθν φυςικι, παρά κάποιο τρελό ερωτικό πάκοσ.  
" Οι κεωρίεσ μασ " ζλεγε ( με ζμφαςθ ςτον πλθκυντικό ) όταν αναφερόταν ςτα 
επιςτθμονικά ευριματά του. 
Θ Μίλεβα ιταν θ ιςχυρι γυναίκα πίςω από τον ιςχυρό άνδρα. Σο επιςτθμονικό alter 
ego του, με το οποίο απζκτθςε δφο παιδιά, τον πολιτικό μθχανικό Χανσ Άλμπερτ 
Αϊνςτάιν (1904-1973) και τον Ζντουαρντ Αϊνςτάιν (1910-1965), αλλά και τθν μελαγ-
χολία που γεννά ζνασ αποτυχθμζνοσ γάμοσ.  



Οφτε θ επιςτθμονικι μοφςα του, όμωσ, ιταν ευτυχιςμζνθ. Οι κατακλιπτικζσ κρίςεισ 
τθσ Μίλεβα διαδζχονταν θ μία τθν άλλθ. 
Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν του βρικε ο Αϊνςτάιν μία κζςθ ωσ βοθκθτικόσ 
δάςκαλοσ ςτο Winterthur, απολφκθκε όμωσ μετά από λίγο, λόγω ανεπάρκειασ. Ο 
ίδιοσ ζλεγε ςτουσ γνωςτοφσ του « Με προςζλαβαν ωσ βοθκθτικό δάςκαλο και 
περίμεναν ζνα ωκράτθ ». Ζνασ φίλοσ τον ςυνζςτθςε κάποια ςτιγμι ςτον διευκυντι 
του ελβετικοφ γραφείου ευρεςιτεχνιϊν ςτθν Βζρνθ. Δουλειά του ιταν να ετοιμάηει 
τα ζγγραφα αναγνωρίςεωσ των ευρεςιτεχνιϊν και για τον ςκοπό αυτό ζπρεπε να 
περιγράφει ς' αυτά κάκε εφεφρεςθ ςφντομα, κατανοθτά και περιεκτικά. Οι ίδιοι οι 
εφευρζτεσ δεν ιταν ςυνικωσ ςε κζςθ να περιγράψουν τθν εφεφρεςι τουσ. Εδϊ 
αναδείχκθκε μια ικανότθτα του Αϊνςτάιν, να εμβακφνει ςε ξζνεσ ιδζεσ και να 
αναγνωρίηει τθν ουςία μιασ διαδικαςίασ ι ενόσ μθχανιςμοφ, εντοπίηοντασ ταυτό-
χρονα τυχόν ςφάλματα.  
Ο ίδιοσ εξομολογικθκε αργότερα ότι αυτι θ δουλειά τον είχε ςυναρπάςει και 
αποτελοφςε και το χόμπυ του, αντί να δθμοςιεφει ςε περιοδικά απανωτά 
επιςτθμονικζσ εργαςίεσ χωρίσ ενδιαφζρον. 
Και όμωσ, κάποια ςτιγμι δθμοςίευςε το 1905 μία εργαςία με τίτλο « Μία υπόθεςη 
για τα κβάντα τοφ φωτόσ », με τθν οποία επεκτείνει τθν ανακάλυψθ του Πλανκ από 
το ζτοσ 1900. Σο 1905 δθμοςιεφει ςτο επιςτθμονικό περιοδικό " Χρονικά τισ 
Φυςικισ " το επαναςτατικισ φφςθσ άρκρο του για τθν Ειδική Θεωρία τήσ χετικό-
τητασ, που ςυγκλονίηει τθν επιςτθμονικι κοινότθτα.  
Θ κεντρικι ιδζα τθσ κεωρίασ ιταν ότι, αν για όλα τα ςυςτιματα αναφοράσ θ 
ταχφτθτα του φωτόσ είναι ςτακερι και αν όλοι οι φυςικοί νόμοι είναι ίδιοι, τότε 
τόςο ο χρόνοσ, όςο και θ κίνθςθ, εξαρτϊνται από το ςφςτθμα αναφοράσ ςτο οποίο 
μετροφνται ( θ τιμι τουσ δθλαδι ςχετίηεται προσ τον εκάςτοτε παρατθρθτι ). Αυτι 
θ εργαςία προκάλεςε τεράςτια εντφπωςθ ςτον επιςτθμονικό κόςμο ! Σον ίδιο χρόνο 
δθμοςιεφει ζνα νζο άρκρο, ςφμφωνα με το οποίο αν ζνα ςϊμα χάςει ζνα ποςό 
ενζργειασ με μορφι ακτινοβολίασ, θ μάηα του μειϊνεται κατά ποςό E/c2 ( c = θ 
ταχφτθτα τοφ φωτόσ ).  
Σο 1907 παρουςιάηει τθν διάςθμθ εξίςωςι του E = mc2, ( όπου E = Ενζργεια, m = 
μάηα και c = ταχφτθτα του φωτόσ ), θ οποία ιταν κακοριςτικι για τθν παραγωγι τθσ 
πυρθνικισ ενζργειασ και τθν καταςκευι τισ ατομικισ βόμβασ, ςτθν οποία ωςτόςο 
δεν ςυμμετείχε. 
Ζκτοτε άρχιςαν να επιςκζπτονται τθν Βζρνθ ςθμαντικοί επιςτιμονεσ από όλο τον 
κόςμο για να γνωρίςουν τον παράξενο δθμόςιο υπάλλθλο.  
Θ φιμθ του Αϊινςτάιν προζκυψε όμωσ κυρίωσ από το γεγονόσ ότι αςχολικθκαν με 
τισ εργαςίεσ του κορυφαίοι επιςτιμονεσ.  
Σο 1909 διορίηεται ζκτακτοσ κακθγθτισ ςτο Πανεπιςτιμιο τθσ Ηυρίχθσ κι ζνα χρόνο 
μετά κακθγθτισ τισ κεωρθτικισ φυςικισ ςτο γερμανικό Πανεπιςτιμιο τισ Πράγασ, 
κζςθ τθν οποία κράτθςε ωσ το 1912. Υςτερα από τισ πιζςεισ και τθν επιμονι 
διαπρεπϊν επιςτθμόνων τισ εποχισ, δζχκθκε να διδάξει ςτο Λνςτιτοφτο τοφ 
Αυτοκράτορα Γουλιζλμου ςτο Βερολίνο και να γίνει μζλοσ τισ Πρωςικισ Ακαδθμίασ 
Επιςτθμϊν. Σο Βερολίνο ιταν πλζον θ ζδρα του.  
Σο 1912 ο Αϊνςτάιν, 33 ετϊν, παντρεμζνοσ ακόμα με τθν Μίλεβα ζγινε εραςτισ τισ 
εξαδζλφθσ του Ζλςασ Λόβενταλ. Θ Ζλςα τον ανακοφφιηε από τθν κυκλοκυμικότθτα 
τισ Μίλεβα. Για να προλάβει όμωσ τα αναπόφευκτα προβλιματα ο Αϊνςτάιν 
διζκοψε γριγορα τον δεςμό τουσ αλλά θ Ζλςα επζμεινε. Ζνα χρόνο αργότερα 



άρχιςε να τθσ ςτζλνει ερωτικά γράμματα ςαν αυτά που ζγραφε ςτθν Μίλεβα όταν 
ιταν νζοσ. Σελικά το 1919 ο γάμοσ με τθν Μίλεβα διαλφκθκε και τθν ίδια χρονιά 
παντρεφτθκε τθν Ζλςα Λόβενταλκαι εκείνθ τον φρόντιηε για πολλά χρόνια. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι ο Άλμπερτ Αϊνςτάιν ςτο ςυμφωνθτικό τοφ διαηυγίου είχε υποςχεκεί 
ςτθν πρϊτθ ςφηυγό του, Μίλεβα Μάριτσ, ότι κα τθσ ζδινε τα χριματα που κα 
εξαςφάλιηε από το βραβείο Νόμπελ, προκειμζνου να χρθςιμοποιθκοφν γι' αυτιν 
και για τθν ανατροφι των παιδιϊν τουσ  
το Βερολίνο, παράλλθλα με τα διδακτικά κακικοντα ολοκλιρωςε και τθν « Γενική 
Θεωρία τήσ χετικότητασ ».  
φμφωνα με τθν νζα κεωρία, θ φλθ προκαλεί καμπφλωςθ τοφ χϊρου. Θ βαρφτθτα 
δεν είναι δφναμθ, αλλά αποτζλεςμα του γεγονότοσ ότι τα κινοφμενα ςϊματα 
ακολουκοφν τθν ςυντομότερθ οδό μζςα ςτον καμπυλωμζνο χϊρο. 
Λζγεται ότι ςτθν διαμόρφωςθ των μακθματικϊν ςχζςεων αυτισ τθσ κεωρίασ 
μεγάλθ ιταν θ ςυμβολι του ςπουδαίου Ζλλθνα μακθματικοφ Κωνςταντίνου 
Καρακεοδωρι (1873-1950), με τον οποίον διατθροφςε φιλία. 
Θ κεωρία αυτι επιβεβαιϊκθκε πειραματικά από 'Αγγλουσ επιςτιμονεσ ςτθν 
διάρκεια του α' παγκόςμιου πολζμου, με τθν μζτρθςθ τθσ απόκλιςθσ του φωτόσ 
αςτζρων, όταν αυτό περνάει από το βαρυτικό πεδίο μεγάλων μαηϊν, όπωσ αυτισ 
του ιλιου. Αυτι θ επιβεβαίωςθ ζκανε τον Αϊνςτάιν διάςθμο και είναι περίεργο ότι θ 
κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, παρότι δυςνόθτθ ακόμα και για Φυςικοφσ, ζγινε 
δθμοφιλζσ ανάγνωςμα μεγάλου αρικμοφ μορφωμζνων ανκρϊπων, οι οποίοι 
μελετοφςαν εκλαϊκευμζνεσ περιγραφζσ, καλφτερθ από τισ οποίεσ ιταν για πολλζσ 
δεκαετίεσ αυτι τοφ Μπζρναρντ Ράςελ. 
Ο Αϊνςτάιν είναι τϊρα ζνασ καταξιωμζνοσ επιςτιμονασ, που ανοίγει νζουσ δρόμουσ 
ςτθν επιςτιμθ.  
τισ 10 Δεκεμβρίου 1921 θ Βαςιλικι Ακαδθμία τθσ ουθδίασ του απονζμει το 
Νομπζλ Φυςικισ για τισ εργαςίεσ του ςτο φωτοθλεκτρικό φαινόμενο, με τισ οποίεσ 
απζδειξε ότι το φωσ ςυμπεριφζρεται ταυτόχρονα ωσ ζνασ κυματιςμόσ και μία ροι 
ςωματιδίων, ανοίγοντασ το δρόμο κυρίωσ ςτθν ζρευνα ςχετικά με τα ραντάρ.  
τθν ιδιωτικι ηωι του, όμωσ, για άλλθ μία φορά δυςτυχεί. Ο γάμοσ με τθν εξαδζ-
λφθ του χαρίηει τθν γαλινθ τισ ςυμβατικότθτασ και όχι τον ζρωτα. " Είμαι άτυχοσ 
με τισ γυναίκεσ " εξομολογείται ς’ ζνα φίλο του.  
Ο Αϊνςτάιν αρχίηει να ταξιδεφει διαρκϊσ, από τθν Αμερικι ωσ τθν Άπω Ανατολι και 
εξθγεί με πάκοσ τισ κεωρίεσ του.  
Οι ναηιςτζσ, που ζχουν καταλάβει τθν εξουςία ςτθν Γερμανία από τισ αρχζσ του 
1933, τον κεωροφν απειλι, όχι μόνο για τισ εβραϊκζσ ρίηεσ του, αλλά και για το 
κοφτερό του μυαλό. Άρχιςαν να ςυκοφαντοφν τον Αϊνςτάιν ωσ πράκτορα τϊν Αμερι-
κανϊν και των Αγγλογάλλων, ενοχλθμζνοι από το γεγονόσ ότι ωσ ςθμαντικότεροσ 
εκπρόςωποσ τισ γερμανικισ επιςτιμθσ φαινόταν εκείνθ τθν εποχι ζνασ εβραίοσ. 
Σον κακαιροφν απ’ όλεσ τισ κζςεισ που κατζχει και του δθμεφουν τθν περιουςία.  
Ο Αϊνςτάιν αναγκάηεται να εγκαταλείψει για πάντα τθν Γερμανία. Με ενδιάμεςουσ 
ςτακμοφσ τθν Γαλλία, το Βζλγιο και τθν Μεγάλθ Βρετανία, κα εγκαταςτακεί τελικά 
ςτισ Θνωμζνεσ Πολιτείεσ ( Οκτϊβριοσ 1933 ), όπου κα γίνει δεκτόσ με τιμζσ και κα 
διοριςτεί διευκυντισ ςτο Λνςτιτοφτο Προκεχωρθμζνων πουδϊν τοφ Πανεπιςτθμίου 
τοφ Πρίνςτον. 
Με τθν εγκατάςταςθ του Αϊνςτάιν ςτο Princeton, αρχίηει μια νζα περίοδοσ τθσ ηωισ 
του. Εκείνθ τθν εποχι ζκανε μεγάλθ εντφπωςθ ςτθν επιςτθμονικι κοινότθτα θ 



ανακοίνωςθ του Μπορ ότι ο Χαν και ο τράςμαν είχαν πετφχει ςε εργαςτιριό τουσ 
ςτθ Γερμανία τθν πρϊτθ διάςπαςθ του ατόμου. Αμζςωσ άρχιςαν οι ερευνθτζσ να 
επαναλαμβάνουν αυτά τα πειράματα, βομβαρδίηοντασ πυρινεσ ουρανίου με ουδε-
τερόνια. Αποτζλεςμα ιταν να απελευκερϊνεται μια τεράςτια ποςότθτα ενζργειασ, 
ανακάλυψθ που οδιγθςε ςτθν καταςκευι τισ ατομικισ βόμβασ. Ο Αϊνςτάιν 
πείςτθκε από ςυναδζλφουσ του επιςτιμονεσ, κυρίωσ από τον Σζλλερ, να ςυμβάλει 
ςτον αγϊνα για τθν καταςκευι τθσ βόμβασ, φοβοφμενοσ ότι οι ναηί κα κυρίευαν 
όλο τον πολιτιςμζνο κόςμο, αν προλάβαιναν αυτοί να αποκτιςουν το καταςτροφικό 
όπλο.  
Για το ςκοπό αυτό ζςτειλε μία επιςτολι ςτον πρόεδρο Ροφςβελτ και του παρου-
ςίαηε τισ δυνατότθτεσ τισ ατομικισ βόμβασ και τουσ κινδφνουσ που δθμιουργοφςε θ 
κατοχι τθσ. Σελειϊνοντασ τθν επιςτολι του γράφει : 
" Όταν κα είναι ζτοιμθ θ δοκιμι τισ πρϊτθσ ατομικισ βόμβασ να καλζςετε ς’ ζνα 
ερθμονιςι του Ειρθνικοφ εκπροςϊπουσ τισ Γερμανίασ, τθσ Λαπωνίασ, των ςυμμά-
χων, κακϊσ και ουδζτερουσ παρατθρθτζσ. Ρίξτε τότε τθν βόμβα ςτο ερθμονιςι 
μπροςτά ς’ όλουσ αυτοφσ. Είμαι ςίγουροσ ότι όταν ο εχκρόσ πλθροφορθκεί τα 
αποτελζςματα, κα ςυνκθκολογιςει χωρίσ άλλο. Και ζτςι κα αποφφγουμε το κάνατο 
χιλιάδων ανκρϊπων και κα ζχουμε και τα χζρια μασ κακαρά όταν κα γίνει ειρινθ ".  
Οι φιλειρθνικζσ κζςεισ του ζςτρεψαν εναντίον του τθν διαβόθτθ Επιτροπι Αντια-
μερικανικϊν Ενεργειϊν τοφ γερουςιαςτι Μακάρκι, ο οποίοσ τον χαρακτιριςε κομ-
ουνιςτι και πράκτορα τϊν οβιετικϊν. Σο 1965 διαπιςτϊκθκε ότι ο φάκελλοσ που 
είχε ανοίξει γι’ αυτόν το FBI περιείχε 1280 ςελίδεσ.  
Σελικά οι φόβοι τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ για κατάχρθςθ επαλθκεφτθκαν από 
τθν αντίκετθ πλευρά, αφοφ θ ατομικι βόμβα που καταςκευάςτθκε υπό τθν διεφκυ-
νςθ τοφ Οπενχάιμερ χρθςιμοποιικθκε από τισ ΘΠΑ εναντίον τθσ Λαπωνίασ, μετά τθν 
ουςιαςτικι λιξθ του πολζμου. 
τθν ςυνζχεια και μζχρι τζλοσ τισ ηωισ του δραςτθριοποιικθκε ο Αϊνςτάιν ςτισ 
κινθτοποιιςεισ για αφοπλιςμό, αφοφ είχε καταςτεί και θ οβιετικι Ζνωςθ πυρθνικι 
δφναμθ και είχε αρχίςει ο «ψυχρόσ πόλεμοσ», υπογράφοντασ ςυχνά διακθρφξεισ με 
άλλουσ επιςτιμονεσ, κυρίωσ με τον Μπ. Ράςελ που ιταν ο κατεξοχιν θγζτθσ των 
κινθμάτων για τθν ειρινθ και τον αφοπλιςμό.  
Ο Αϊνςτάιν δεν απαρνικθκε ποτζ τθν εβραϊκι καταγωγι του. Ζδραςε όςο μποροφςε 
για τθν δθμιουργία του κράτουσ του Λςραιλ και όταν ο πρωκυπουργόσ του νεοςφ-
ςτατου κράτουσ Νταβίντ Μπεν Γκουριόν του πρότεινε το 1952 να αναλάβει τθν προ-
εδρία του, αυτόσ αρνικθκε, προβάλλοντασ τα επιχειριματα ότι ιταν αρκετά θλικιω-
μζνοσ και ότι είχε περιοριςμζνεσ πολιτικζσ ικανότθτεσ. Σο 1948 διαγνϊςτθκε με αν-
εφρυςμα αορτισ και θ εγχείρθςθ ςτθν οποία υποβλικθκε δεν ζλυςε το πρόβλθμα.  
Θ υγεία του ζβαινε διαρκϊσ επιδεινοφμενθ. Όταν το ανεφρυςμα παρουςιάςτθκε και 
πάλι αρνικθκε νζα χειρουργικι επζμβαςθ, δθλϊντασ ότι προτιμοφςε να φφγει από 
τθν ηωι όταν ζλκει θ ϊρα του.  
Αυτό ςυνζβθ ςτισ 18 Απριλίου 1955, ςτο νοςοκομείο τοφ Πρίνςτον. 
 

Σο Έργο του Αϊνςτάιν  
Η Θεωρία τήσ χετικότητασ 

Θ γεωμετρία δεν αςχολείται με τθν ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ των εννοιϊν τθσ και 
των αντικειμζνων τθσ πείρασ, αλλά μόνον με τθν λογικι ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ  



των εννοιϊν τθσ. Μποροφμε, κατά ςυνζπεια, να ποφμε ότι θ πεποίκθςθ τθσ αλι-
κειασ των γεωμετρικϊν προτάςεων μ' αυτι τθν ζννοια, ςτθρίηεται ςε πειράματα 
αρκετά ατελι. 
Αν δεν κζλουμε τα αποτελζςματα τθσ φυςικισ, τθσ αςτρονομίασ και γενικά τθσ επι-
ςτιμθσ να πζφτουν ςτο κενό, κάκε περιγραφι γεγονότων ςτο χϊρο απαιτεί τθν 
χριςθ ενόσ ςτερεοφ ςϊματοσ, ςτο οποίο αυτά τα γεγονότα πρζπει να αναφζρονται 
(ςϊμα αναφοράσ) π.χ. ςφςτθμα Καρτεςιανϊν ςυντεταγμζνων.  
Αυτι όμωσ θ ςχζςθ υποκζτει ότι οι νόμοι τθσ ευκλείδειασ γεωμετρίασ ιςχφουν για 
τισ «ευκείεσ», όπου θ ευκεία παριςτάνεται, φυςικϊσ, από δυο ςθμεία ςε ζνα ςϊμα 
ςτερεό και μθ ελαςτικό. 
Θ κεωρία τθσ γενικισ ςχετικότθτασ κάνει αναγκαίεσ μια τελειοποίθςθ και μια 
αλλαγι των παραπάνω αντιλιψεων. 
 
Περί Ειδικήσ χετικότητασ 
Κάκε ςϊμα αναφοράσ (ςφςτθμα ςυντεταγμζνων) ζχει τον δικό του χρόνο. Γεγονότα 
που είναι ταυτόχρονα ςε ςχζςθ με ζναν παρατθρθτι δεν είναι ταυτόχρονα ςε ςχζςθ 
με κάποιον άλλο παρατθρθτι (π.χ. ακίνθτοσ και κινοφμενοσ παρατθρθτισ). 
χετικότθσ δθλαδι του ταυτόχρονου. Μία ζνδειξθ χρόνου δεν ζχει νόθμα παρά 
μόνον αν δεχκεί το ςϊμα αναφοράσ ςτο οποίο θ ζνδειξθ αναφζρεται. 
Πριν τθ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, θ κλαςςικι φυςικι είχε πάντα δεχκεί ςιωπθρά ότι 
θ ζνδειξθ του χρόνου είχε μια αξία απόλυτθ, δθλαδι ότι ιταν ανεξάρτθτθ από τθν 
κατάςταςθ κίνθςθσ του ςϊματοσ αναφοράσ. Βζβαια θ κατάςταςθ δικαιολογείται 
απόλυτα αν κυμθκοφμε ότι το 1670 ο Sir Isaac Newton είχε κεωριςει τθν ταχφτθτα 
διάδοςθσ του φωτόσ ςαν άπειρθ, ενϊ μόλισ το 1727 γίνεται θ πρϊτθ μζτρθςθ τθσ 
ταχφτθτασ του φωτόσ από τον J. Bradley. Παράδειγμα επιςτθμονικισ πλάνθσ: Αν 
πιςτεφαμε ότι θ ταχφτθτα διάδοςθσ του ιχου ςτθν ατμόςφαιρα είναι άπειρθ, τότε 
κα διαπιςτϊναμε ότι όταν ζνασ ξυλοκόποσ, ςε απόςταςθ από εμάσ, κόβει ξφλα και 
κατεβάηει το τςεκοφρι δεν ακοφγεται κανζνασ κόρυβοσ, αλλά όταν το ανεβάηει 
αμζςωσ μετά, ςτο ανϊτατο ςθμείο του περίπου, ακοφγεται ζνασ κρότοσ. αν απο-
τζλεςμα, με το δίκιο μασ κα καταλιγαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι κάπου ςτθν ανοδικι 
του πορεία το τςεκοφρι ςυναντά ζνα αόρατο εμπόδιο και δθμιουργεί, θ ςφγκρουςι 
του με το υποτικζμενο εμπόδιο, τον κρότο. Κάτι ανάλογο πακαίνουμε ςιμερα και 
με τθ μζτρθςθ του ταυτόχρονου 2 πραγμάτων, βάςει τθσ ταχφτθτασ μεταδόςεωσ 
του φωτόσ που αντιλαμβανόμαςτε με τα μάτια μασ - θ οποία αν και τεράςτια, είναι 
όμωσ πεπεραςμζνθ! 
Όςο και αν θ ςχετικότθτα του ταυτόχρονου μασ ςοκάρει, πρζπει να ηιςουμε μαηί 
τθσ και να δεχκοφμε και τουσ άλλουσ κλονιςμοφσ που φζρνει! Γιατί ο χρόνοσ είναι 
κεμελιϊδθσ ζννοια τθσ Νευτϊνειασ (κλαςςικισ) φυςικισ, και μια δραςτικι αλλαγι 
ςτθν αντίλθψι μασ γι' αυτόν ςωριάηει ολόκλθρο το οικοδόμθμα τθσ κεωρθτικισ 
φυςικισ ςα ςπίτι από τραπουλόχαρτα. χεδόν τίποτα δεν μζνει ανζγγιχτο. Ασ 
πάρουμε για παράδειγμα τθν ζννοια του μικουσ, τθν άλλθ κεμελιακι ζννοια τθσ 
κεωρθτικισ φυςικισ. Επειδι το ταυτόχρονο είναι ςχετικό, ςυνεπϊσ το ίδιο κα είναι 
και το μικοσ. Και αςφαλϊσ δεν υπάρχει ςταματθμόσ ςτθν επιδθμία. Σαχφτθτα, 
επιτάχυνςθ, δφναμθ, ενζργεια - και κάκε άλλθ ζννοια - εξαρτϊνται από τισ ζννοιεσ 
του χρόνου και του μικουσ. Όλο το ςυγκρότθμα τθσ φυςικισ αλλάηει. Ο Einstein 
καταλιγει ςτουσ μεταςχθματιςμοφσ Lorentz, οι οποίοι δίδουν λφςθ ςτο πρόβλθμα 
τθσ ςχετικότθτασ των μετριςεων 2 παρατθρθτϊν:  



Ποιζσ είναι οι τιμζσ x', y', z', t' ενόσ γεγονότοσ ςε ςχζςθ με k', εάν τα μεγζκθ x, y, z, t 
του ίδιου γεγονότοσ ςε ςχζςθ με k είναι γνωςτά; Παρατίκενται ςτθν ςυνζχεια οι 
μεταςχθματιςμοί Lorentz κακϊσ και ο μεταςχθματιςμόσ του Γαλιλαίου που χρθςι-
μοποιεί θ κλαςςικι φυςικι, και ο οποίοσ μπορεί να παραχκεί από τον μετα-
ςχθματιςμό Lorentz, αν προςδιορίςουμε ςτο c τιμι άπειρθ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο μθ ελαςτικόσ κανόνασ ςε κίνθςθ είναι, ςυνεπϊσ, πιο κοντόσ απ' ό,τι ο ίδιοσ 
κανόνασ ςε ακινθςία, και μάλιςτα το μικοσ του μικραίνει όςο θ ταχφτθτά του 
μεγαλϊνει. Για τθν ταχφτθτα v=c, κα είναι ίςο με 0 (μθδζν). Για πιο μεγάλεσ ακόμθ 
ταχφτθτεσ κα ιταν φανταςτικό. Απ' αυτό ςυμπεραίνουμε ότι ςτθ κεωρία ςχετικό-
τθτασ θ ταχφτθτα του φωτόσ c παίηει το ρόλο τθσ οριακισ ταχφτθτασ που κανζνα 
πραγματικό ςϊμα δεν μπορεί να τθ φκάςει ι και να τθν ξεπεράςει. Επίςθσ, εξαιτίασ 
τθσ κίνθςισ του το ρολόι δουλεφει πιο αργά απ' ό,τι το ακίνθτο. Εδϊ, θ c παίηει 
επίςθσ το ρόλο τθσ οριακισ ταχφτθτασ. Επειδι όμωσ, δεν μποροφμε πρακτικά να 
μεταδϊςουμε ςτα ρολόγια και ςτουσ κανόνεσ παρά μόνο κινιςεισ που ςυγκρινό-
μενεσ με τθν ταχφτθτα του φωτόσ είναι πολφ αργζσ, τα παραπάνω ςυμπεράςματα 
μόλισ μποροφν ν' αντιμετωπιςτοφν απ' ευκείασ ςτθν πραγματικότθτα. Ασ υποκζ-
ςουμε τϊρα ότι ζνασ αςτροναφτθσ εκτοξεφεται μ' ζναν πφραυλο με ταχφτθτα 8/10 
τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ. Αν για τον πφραυλο περάςουν 30 χρόνια, ςτθ Γθ κα ζχουν 
περάςει 51 χρόνια. Αν ο πφραυλοσ κινθκεί με το 99.5% τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ, 
τότε τα 30 χρόνια ςτον πφραυλο αντιςτοιχοφν ςε 300 χρόνια ςτθ Γθ. Αν κινθκεί με 
το 99.99% τθσ c, τότε τα 30 χρόνια ςτον πφραυλο κα αντιςτοιχοφν ςε 2121 χρόνια 
ςτθ Γθ! Και πάει λζγοντασ... 
Ο Einstein απζδειξε ότι ο Α βρίςκει πωσ τα ρολόγια του Β δουλεφουν με βραδφτερο 
ρυκμό από τα δικά του. Αφοφ ςυνιλκαμε από τθν ζκπλθξι μασ - δεν είχαμε πει πωσ 
τα ρολόγια είναι το ίδιο αξιόπιςτα; - κα περιμζναμε, ζτςι, ότι ο Β κα ζβριςκε πωσ τα 
ρολόγια του Α δουλεφουν ςε γρθγορότερο ρυκμό από τα δικά του. Και όμωσ όχι! Ο 
κακζνασ από τουσ δυο βρίςκει πωσ τα ρολόγια του άλλου δουλεφουν ςε αργότερο 
ρυκμό.  
Οι αμοιβαίεσ ςυςτολζσ μθκϊν, όπωσ και οι αμοιβαίεσ επιβραδφνςεισ ρολογιϊν, δεν 
περιζχουν αντίφαςθ. Από μια άποψθ μάλιςτα κυμίηουν τα φαινόμενα τθσ προ-
οπτικισ. Αν π.χ. δυο άνκρωποι με το ίδιο ανάςτθμα που βαδίηουν μακριά ο ζνασ 
από τον άλλο, ςτακοφν και κοιτάξουν πίςω, ο κακζνασ τουσ κα φανεί ςτον άλλον 
μικρότεροσ. Και αςφαλϊσ, ο μόνοσ λόγοσ που αυτι θ αμοιβαία ςυςτολι δεν μασ 
ξενίηει ςαν αντίφαςθ, είναι πωσ τθ ςυνθκίςαμε! 



Περί Ενζργειασ 
Σι γίνεται όταν ζνα αντικείμενο (π.χ. θλεκτρόνιο) αρχίςει να πλθςιάηει τθν ταχφτθτα 
του φωτόσ; Ο Newton είχε πει ότι θ επιτάχυνςθ α είναι ανάλογθ με τθ δφναμθ F που 
αςκείται και είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ με τθ μάηα m (που ονομάηεται επίςθσ 
αδράνεια) του αντικειμζνου. Όςο πιο μεγάλθ θ δφναμθ τόςο πιο γριγορα αυξάνει 
ταχφτθτα και όςο πιο μεγάλθ θ μάηα (θ αδράνεια) τόςο πιο δφςκολο είναι να το 
κάνουμε να κινθκεί γριγορα. « Newton : Μζτρο τθσ αδράνειασ ενόσ ςϊματοσ 
αποτελεί θ μάηα αυτοφ ». 
 
 
 
 
 

 
Ο νζοσ τφποσ δείχνει πωσ όταν v=c, τότε α=0 (μθδζν), οπότε και να ςυνεχίςουμε τθν 
ϊκθςθ, το θλεκτρόνιο δεν αποκτά μεγαλφτερθ ταχφτθτα. Σο νόθμα είναι ςχετικά 
ςαφζσ: Όςο το θλεκτρόνιο πλθςιάηει τθν ταχφτθτα του φωτόσ, φαίνεται να γίνεται 
όλο και πιο βαρφ, γιατί γίνεται όλο και πιο δφςκολο ν' αυξιςει τθν ταχφτθτά του. Ο 
Einstein κζλει τϊρα να δείξει πϊσ θ ταχφτθτα του θλεκτρονίου ςχετίηεται με τθν 
ενζργειά του. Ο Newton είχε δϊςει τον παρακάτω τφπο τισ ενζργειασ ( κινθτικισ ) 
ενόσ ςϊματοσ. Ο Einstein τον ανακεωρεί: 

Όταν δίνουμε ς' ζνα ςϊμα όλο και περιςςότερθ ενζργεια, το ςϊμα αυτό, αντί να 
κινείται γρθγορότερα, γίνεται όλο και πιο βαρφ. Αλλά τότε, αν χρειάηεται ενζργεια 
για ν' αποκτιςει το ςϊμα περιςςότερθ αδράνεια (μάηα), τότε θ αδράνεια πρζπει να 
περιζχει ενζργεια. υνεπϊσ, ακόμθ και αν δεν βάλουμε κακόλου ζργο, δθλαδι 
ακόμθ και αν θ κινθτικι ενζργεια είναι μθδζν, το ςϊμα (π.χ. θλεκτρόνιο) εξακο-
λουκεί να ζχει μια ενζργεια (δυναμικι) E=mc2. ʼρα θ αδράνεια ενόσ ςϊματοσ 
εξαρτάται από τθν ενζργεια που περιζχει, αλλά κυμθκείτε... κανείσ δεν ξζρει ςτθν 
πραγματικότθτα τι είναι αδράνεια - ι γιατί τθν ζχουν τα αντικείμενα ! Δεν μπορείσ 
ν' αποδείξεισ ζναν οριςμό. Σο μόνο που μπορείσ να κάνεισ είναι να αποδείξεισ ότι 
ζχει μια λογικι ! Ο Einstein δίδει ζνα γενικό νόμο, πωσ αν ζνα ςϊμα χάνει ι κερδίηει 
ζνα ποςό ενζργειασ με οποιαδιποτε μορφι, τότε χάνει ι κερδίηει ζνα ποςό μάηασ, 
και το αντίςτροφο! φμφωνα μ' αυτό, αφοφ το c είναι τόςο μεγάλο, αν μια λάμπα 
ιςχφοσ 100 Watts ακτινοβολεί για 100 χρόνια, κα χάςει από τθ μάηα τθσ κάτι 
λιγότερο από 30 εκατομμυριοςτά του γραμμαρίου! 
Θ κλαςςικι φυςικι γνωρίηει δυο αρχζσ διατιρθςθσ βαςικισ ςθμαςίασ, τθν αρχι 
διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ και τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ μάηασ. Χάρθ ςτθ κεωρία τθσ 
ςχετικότθτασ οι δφο αρχζσ ενϊκθκαν ςε μία μόνον αρχι ( E=mc2 ).  



Με τθν μάηα και τθν ενζργεια απόλυτα ιςοδφναμεσ, κάκε ςβϊλοσ γθσ, κάκε φτερό, 
κάκε κόκκοσ ςκόνθσ αντιμετωπίηονται πλζον ςαν καυμαςτζσ δεξαμενζσ τρομακτικισ 
φυλακιςμζνθσ ενζργειασ. 
 
Χωροχρόνοσ 
Ο Newton είχε δϊςει για τον κόςμο μιαν εικόνα όμορφθ, ταιριαςμζνθ μζςα ςτον 
απόλυτο χϊρο και ςτον απόλυτο χρόνο. Ο Einstein ιρκε να κρυμματίςει αυτι τθν 
εικόνα, λζγοντασ ότι διαφορετικοί παρατθρθτζσ δεν ςυμφωνοφν για το ταυτόχρονο. 
Επειδι μάλιςτα ςυμβαίνει να διαφοροποιοφνται και οι μετριςεισ τουσ για τα μικθ, 
καταλιγουμε πωσ διαφορετικοί παρατθρθτζσ ζχουν διαφορετικά - ιδιωτικά – ςυς-
τιματα χϊρου και χρόνου. Παρά τισ αςυμφωνίεσ τουσ όμωσ αυτζσ, οι παρατθρθτζσ 
ζχουν πολλά κοινά: π.χ. βρίςκουν για το φωσ τθν ίδια ςτακερι ταχφτθτα c. Αλλά 
πάνω απ' όλα κατοικοφν ςτο ίδιο ςφμπαν! Σο τελευταίο μπορεί να φαίνεται 
υπερβολικά ολοφάνερο, αλλ' όμωσ μασ οδθγεί ςτθν καρδιά του προβλιματοσ! Διότι 
οι ιδιωτικοί χϊροι και χρόνοι των διαφορετικϊν παρατθρθτϊν δεν μποροφν να 
κεωρθκοφν απομονωμζνοι μεταξφ τουσ. Όπωσ απζδειξε ο Minkowski ανικουν όλοι 
ςε μία και μοναδικι, παγκόςμια περιοχι που είναι μια ζνωςθ του χϊρου και του 
χρόνου, που ονομάςτθκε χωροχρόνοσ. Πϊσ όμωσ οι διαφορετικοί παρατθρθτζσ 
αποκτοφν τουσ ιδιωτικοφσ τουσ χϊρουσ και χρόνουσ; Μα χωρίηοντασ αυτόν τον ενϊ-
μζνο χωροχρόνο, με διαφορετικοφσ τρόπουσ, ςε χϊρο και χρόνο. Όμωσ προςοχι! Ο 
χωροχρόνοσ ζχει 4 διαςτάςεισ. Ασ μθν προςπακιςουμε να ςχθματίςουμε μια 
εικόνα γι' αυτόν. Είναι τελείωσ αδφνατον ! Οφτε ο Einstein οφτε και ο Minkowski « 
ζβλεπαν » αυτόν τον χωροχρόνο: Οι επιςτιμονεσ δουλεφουν μαηί του με τθν 
βοικεια ενόσ μακθματικοφ μοντζλου και παρόλο που τουσ επιτρζπει να εκφρά-
ηονται με μεγάλθ επιδεξιότθτα, τουσ είναι επίςθσ αδφνατον να τον δουν! Εκ πρϊτθσ 
όψεωσ, και το Νευτϊνειο φμπαν ιταν τετραδιάςτατο, επειδι όμωσ ο απόλυτοσ 
χϊροσ ςτινεται ξεχωριςτά από τον απόλυτο χρόνο, ο κακζνασ καταλιγει να βλζπει 
με 3+1 μάλλον διαςτάςεισ παρά με 4. Κάτι τζτοιο όμωσ δεν ςυμβαίνει με το 
χωροχρόνο τθσ ςχετικότθτασ: Ο χϊροσ και ο χρόνοσ είναι υφαςμζνοι μαηί τόςο 
κεμελιακά, που ο όροσ τετραδιάςτατοσ είναι αναπόφευκτοσ. τθν Νευτϊνεια 
φυςικι οι αποςτάςεισ είναι ίςεσ μεταξφ τουσ και παρομοίωσ και οι χρόνοι είναι ίςοι 
μεταξφ τουσ, των δφο παρατθρθτϊν. τθν κεωρία όμωσ τισ ςχετικότθτασ, μόνον θ 
ςφνκεςι τουσ ζχει τθν ίδια τιμι για όλουσ τουσ παρατθρθτζσ. Βλζπε παράδειγμα ςε 
3 διαςτάςεισ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Από αυτι τθν ομοιότθτα, παρακινοφμεκα να κεωριςουμε τον χρόνο ςαν μια 
τζταρτθ διάςταςθ που, όταν εκφραςτεί ςε μικοσ, αναμιγνφεται λίγο-πολφ ιςότιμα 
με τισ τρεισ διαςτάςεισ του χϊρου ςχθματίηοντασ ζνα ενιαίο ςφνολο, τον τετραδιά-
ςτατο χωροχρόνο. Ο πειραςμόσ μακθματικά είναι ακατανίκθτοσ, παρόλο που ο 
χωροχρόνοσ αρνείται να μπει ςε κάποια ρεαλιςτικι εικόνα. Ασ φανταςτοφμε τθν 
τελεία ςτο τζλοσ τθσ πρόταςθσ αυτισ. Φυςικά τθν τελεία ζχουμε ςυνθκίςει να τθν 
κεωροφμε ςαν ζνα ςθμείο. τθν πραγματικότθτα είναι ζνα ςθμείο μόνιμο, ζνα 
ςθμείο που διαρκεί μζςα ςτο χρόνο, όςο υπάρχει θ ςελίδα αυτι. Δεν ζρχεται και 
φεφγει ςαν μια λάμψθ. Ζτςι μποροφμε να φανταςτοφμε ότι το ςθμείο αυτό ξετυλί-
γεται μζςα ςτο χωροχρόνο, ότι είναι κάτι ςαν κορδζλα ι, όπωσ λζγεται, μια κοςμικι 
γραμμι. 
Για να κάνουμε κάποια αναπαράςταςθ, ασ φανταςτοφμε ότι θ διάςταςθ του χϊρου 
είναι ζνασ άξονασ προσ τα κάτω, πάνω ςτθ ςελίδα. Ζτςι δυο κοςμικζσ γραμμζσ ςαν 
του ςχιματοσ κα παριςτοφν δυο ςθμεία που πλθςιάηουν το ζνα το άλλο. Όμωσ οι 
κοςμικζσ γραμμζσ κακαυτζσ δεν κινοφνται. 
 
 
 
 
 

 
 
το χωροχρόνο, παρελκόν, παρόν και μζλλον είναι όλα απλωμζνα μπροςτά μασ, 
ακίνθτα ςαν τισ λζξεισ ενόσ βιβλίου. τον χωροχρόνο, κακετί που για μασ αποτελεί 
το παρελκόν, το παρόν και το μζλλον, εμφανίηεται ενιαία... Κάκε παρατθρθτισ, 
κακϊσ ο χρόνοσ του περνά, ανακαλφπτει - τρόποσ του λζγειν - νζα ςτρϊματα από το 
χωροχρόνο που τα νομίηει για διαδοχικζσ όψεισ του υλικοφ κόςμου, παρόλο που 
πραγματικά το ςφνολο των γεγονότων που αποτελοφν τον χωροχρόνο υπάρχει πριν 
από τθ γνϊςθ του παρατθρθτι γι' αυτά. 
Σο χωροχρονικό ςυνεχζσ τθσ ειδικισ ςχετικότθτασ είναι ζνα Ευκλείδειο ςυνεχζσ, 
δθλαδι ζνα Καρτεςιανό ςφςτθμα ςυντεταγμζνων με 4 διαςτάςεισ. Αυτό δεν ιςχφει 
ςτθν γενικι κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, όπου το πεδίο βαρφτθτασ παραμορφϊνει το 
φωσ και ςυνεπϊσ θ ταχφτθτα του φωτόσ δεν αποτελεί πλζον μια παγκόςμια 
ςτακερά.  
 
Περιςςότερη χετικότησ 
Όλεσ οι ζννοιεσ που χρθςιμοποιοφμε για να περιγράψουμε τθν φφςθ είναι περιορι-
ςμζνεσ. Δεν είναι περιγραφζσ τθσ πραγματικότθτασ, όπωσ ζχουμε τθν τάςθ να πις-
τεφουμε, αλλά δθμιουργιματα του νου μασ. Μζρθ του χάρτθ και όχι του εδάφουσ. 
Θ πίςτθ πωσ θ γεωμετρία βρίςκεται ενςωματωμζνθ ςε όλα τα φυςικά πράγματα 
ζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτα αρχαία χρόνια. Θ γεωμετρία κεωρικθκε ςαν ο τζλειοσ 
ςυνδυαςμόσ τθσ λογικισ και τθσ ομορφιάσ και ζτςι τθσ αποδόκθκε κεϊκι καταγωγι! 
Θ Ευκλείδεια γεωμετρία αναγνωρίςτθκε ςαν θ τζλεια ερμθνεία τθσ φφςθσ του 
χϊρου για περιςςότερουσ από 25 αιϊνεσ. Χρειάςτθκε να ζλκει ο Einstein για να 
αποδείξει ςε επιςτιμονεσ και φιλοςόφουσ, πωσ θ γεωμετρία δεν βρίςκεται ενςωμα-
τωμζνθ ςτθ φφςθ αλλά ςτον τρόπο ςκζψθσ μασ. Σο νζο πλαίςιο, ο χωροχρόνοσ, 
βρίςκει τθν απόλυτθ εφαρμογι του ςε κάκε περίπτωςθ φαινομζνων που αφοροφν 



μεγάλεσ ταχφτθτεσ ι ιςχυρά πεδία βαρφτθτασ. Κάκε φορά που μελετάμε φυςικά 
φαινόμενα με μεγάλεσ ταχφτθτεσ, μασ είναι εξαιρετικά δφςκολο να τα ςυλλάβουμε 
διανοθτικά και ακόμθ πιο δφςκολο να τα εκφράςουμε ςτθν κοινι γλϊςςα. 
Σο «παράδοξο των διδφμων» αποτελεί ίςωσ τθν πιο διαδεδομζνθ παραδοξολογία 
τθσ ςφγχρονθσ φυςικισ: Αν ζνασ από τουσ δυο αδελφοφσ ταξιδζψει με τεράςτια 
ταχφτθτα ςτο εξωτερικό διάςτθμα, κα είναι κατά πολφ νεϊτεροσ όταν επιςτρζψει 
ςτθ Γθ, κι αυτό γιατί θ καρδιά του, ο ρυκμόσ τθσ κυκλοφορίασ του αίματοσ, τα 
εγκεφαλικά του κφματα κ' ακολουκιςουν πολφ αργότερουσ ρυκμοφσ ςε ςφγκριςθ 
με τον αδελφό του που κα παραμείνει ςτθ Γθ. Ο διαςτθμικόσ ταξιδιϊτθσ βζβαια δεν 
πρόκειται να νιϊςει κάτι το αςυνικιςτο, αλλά κατά τθν επιςτροφι του κα παρα-
τθριςει πωσ ο δίδυμοσ αδελφόσ του κα ζχει γεράςει πολφ περιςςότερο από τον 
ίδιο! Σα φαινόμενα αυτά μοιάηουν παράδοξα για όςο διάςτθμα αρνιόμαςτε να τα 
δεχκοφμε ςαν τριςδιάςτατεσ προβολζσ τετραδιάςτατων ςυμβάντων, όπωσ οι ςκιζσ 
είναι διδιάςτατεσ προβολζσ τριςδιάςτατων αντικειμζνων. Αν είχαμε τθν ικανότθτα 
να « δοφμε » τθν τετραδιάςτατθ χωροχρονικι πραγματικότθτα, το ςτοιχείο τθσ 
παραδοξολογίασ κα εξαφανιηόταν από μόνο του ! 
 
Η Γενική χετικότητα 
Θ κεωρία τθσ ειδικισ ςχετικότθτασ αναφζρεται ςε τομείσ που δεν υπάρχει πεδίο 
βαρφτθτασ. τα πεδία βαρφτθτασ όμωσ δεν υπάρχουν ςϊματα μθ ελαςτικά που να 
ζχουν Ευκλείδειεσ ιδιότθτεσ. Θ υποκετικι φπαρξθ ςϊματοσ αναφοράσ μθ ελαςτικοφ 
είναι, ςυνεπϊσ, άχρθςτθ ςτθν κεωρία τθσ γενικισ ςχετικότθτασ. Γι' αυτό, χρθςιμο-
ποιοφνται ςϊματα αναφοράσ που όχι μόνο ςτο ςφνολό τουσ κινοφνται μ' ζναν 
οποιονδιποτε τρόπο, αλλά και που πακαίνουν ςτθν διάρκεια τθσ κίνθςισ τουσ 
οποιαδιποτε αλλαγι μορφισ ςχιματοσ ( μαλάκια αναφοράσ ). τθν μεγάλθ 
γενίκευςθ, που επιβάλλεται μ' αυτόν τον τρόπο ςτουσ νόμουσ τθσ φφςθσ, βρίςκεται 
θ μοναδικι δφναμθ που είναι αναπόςπαςτθ με τθν αρχι τθσ γενικισ ςχετικότθτασ. 
φμφωνα με τθν γενικι ςχετικότθτα, θ βαρφτθτα επιδρά ςτο χωροχρόνο και τον 
κάνει κυρτό. Πρόκειται για μια διατφπωςθ που δεν ςυλλαμβάνεται εφκολα από τθν 
ανκρϊπινθ φανταςία. Ασ κάνουμε όμωσ και πάλι μια προςπάκεια με το παράδειγμα 
των δφο εντόμων: Ασ ςυγκρίνουμε λοιπόν τθν γεωμετρικι ςυλλογιςτικι μιασ ψείρασ 
που ηει πάνω ςε μιαν επίπεδθ επιφάνεια μ' εκείνθ μιασ άλλθσ παρόμοιασ ψείρασ 
που ηει ςτθν επιφάνεια μιασ ςφαίρασ. Θ ψείρα που ηει πάνω ςτθν επίπεδθ 
επιφάνεια κα διαπιςτϊςει πωσ το άκροιςμα των γωνιϊν οποιουδιποτε τριγϊνου 
είναι πάντα 180°. Αντίκετα, θ ψείρα που ηει πάνω ςτθν ςφαίρα κ' ανακαλφψει πωσ 
το άκροιςμα των γωνιϊν ενόσ τριγϊνου είναι πάντα μεγαλφτερο από 180° και ςε 
ακραίεσ περιπτϊςεισ είναι ίςο με 270°. Θ πρϊτθ ακόμθ ψείρα κα διαπιςτϊςει ότι το 
μικοσ τθσ περιφζρειασ κφκλου είναι ίςο με 2πr, όπου r θ ακτίνα του κφκλου. 
Αντίκετα, θ ψείρα που ηει πάνω ςτθν ςφαίρα κα διαπιςτϊςει ότι θ περιφζρειεσ 
κφκλων ζχουν πάντα μικοσ μικρότερο από 2πr: 
 
 
 
 
 
 
 



Οι γεωμετρικζσ μελζτεσ των 2 εντόμων κα τα οδθγιςουν ςε εντελϊσ διαφορετικοφσ 
δρόμουσ. Θ πρϊτθ ψείρα κα καταλιξει ςτα αξιϊματα και τουσ νόμουσ τθσ 
Ευκλείδειασ γεωμετρίασ, ενϊ θ δεφτερθ κα καταλιξει ςτισ αρχζσ τθσ ςφαιρικισ 
γεωμετρίασ. Οι διαφορζσ τουσ ςε μικρά μεγζκθ κα είναι αςιμαντεσ, αλλά κα μεγα-
λϊνουν ςυνεχϊσ, όςο οι ψείρεσ κ' αςχολοφνται ςυνεχϊσ με όλο και μεγαλφτερα 
ςχιματα. Οι γεωμετρικοί νόμοι ενόσ κυρτοφ χϊρου κα είναι «αντι-Ευκλείδειοι», 
δθλαδι διαφορετικοί. Όπου υπάρχει ζνα ςϊμα με μεγάλθ μάηα, το διάςτθμα γφρω 
του είναι κυρτό και ο βακμόσ τισ κυρτότθτασ, δθλαδι ο βακμόσ τθσ απόκλιςθσ από 
τθν Ευκλείδεια γεωμετρία, εξαρτάται πάντα από τθ μάηα του αντικειμζνου. Θ 
βαρφτθτα δεν μπορεί να περιοριςτεί ςτα όρια του τριςδιάςτατου χϊρου, αλλά 
επεκτείνεται ςτθν περιοχι του τετραδιάςτατου χωροχρόνου. τθν περιοχι του 
κυρτοφ χωροχρόνου, οι παραμορφϊςεισ που προκαλεί θ βαρφτθτα δεν αφοροφν 
μόνον τισ χωρικζσ ςχζςεισ που περιγράφει θ γεωμετρία του Riemman αλλά και τισ 
χρονικζσ ςχζςεισ, δθλαδι τα χρονικά διαςτιματα. Θ ροι του χρόνου δεν ακολουκεί 
ςτακερό ρυκμό, αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με τθν κυρτότθτα τθσ κάκε περιοχισ 
και ςφμφωνα με τθν διανομι τθσ μάηασ των ςωμάτων. 
 
Η Καμπυλότησ τοφ Χωροχρόνου ►  
φμφωνα με τθν κεωρία τθσ γενικισ ςχετικότθτασ, θ βαρφτθτα δεν αντιμετωπίηεται 
ςαν δφναμθ, αλλά ςαν ζμφυτθ καμπυλότθτα του χωροχρόνου. Μικρά ςϊματα ςαν 
τουσ πλανιτεσ κινοφνται ςε τροχιζσ γφρω από τον ιλιο όχι από τθν ζλξθ του ιλιου, 
αλλά επειδι απλοφςτατα, ςτον καμπυλωμζνο χωροχρόνο γφρω από τον ιλιο δεν 
υπάρχουν ευκείεσ κοςμικζσ γραμμζσ. Μια ευκεία γραμμι μπορεί να οριςτεί ςαν θ 
ςυντομότερθ απόςταςθ ανάμεςα ςε 2 ςθμεία. τον καμπυλωμζνο χωροχρόνο οι 
κινιςεισ των πλανθτϊν αντιπροςωπεφονται από τισ γεωδαιςιακζσ γραμμζσ - το ανά-
λογο των ςυντομότερων αποςτάςεων ςε καμπφλεσ επιφάνειεσ. Ζτςι, οι πλανιτεσ, 
ςαν ελεφκερα ςϊματα, υπακοφουν ςτον πρϊτο νόμο του Newton, τον νόμο τθσ 
αδράνειασ - όπωσ αυτόσ μεταφζρεται ςτον καμπυλωμζνο χωροχρόνο. Δφο διαγράμ-
ματα ίςωσ μασ βοθκιςουν: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σο πρϊτο δείχνει πάνω ςτθ ςελίδα μασ τον τριςδιάςτατο χϊρο γφρω από τον ιλιο, 
καμπυλωμζνο από τθ βαρφτθτα (με τθν καμπυλότθτα υπερβολικά τονιςμζνθ). 
Εξαιτίασ τθσ καμπυλότθτασ, ζνασ πλανιτθσ ςτο P που ζχει τθν τάςθ να κινθκεί προσ 
τα δεξιά πάνω ςε ευκεία γραμμι, αντί να κινθκεί ζτςι, κ' ακολουκιςει κάποια 
καμπφλθ τροχιά PQ. Ζτςι, μποροφμε ίςωσ ν' αντιλθφκοφμε γιατί ζνασ πλανιτθσ 
διαγράφει μια τροχιά γφρω από τον ιλιο. Σο διάγραμμα όμωσ αυτό είναι ελαττω-
ματικό, γιατί δεν δείχνει οφτε τον χρόνο οφτε τθν καμπυλότθτά του. Ζτςι είναι 
παραπλανθτικό, γιατί θ κφρια αιτία τθσ πλανθτικισ κίνθςθσ δεν είναι τόςο θ 
καμπφλωςθ του χϊρου, όςο θ καμπφλωςθ του χρόνου που, όπωσ είδαμε, ςυνδζεται 
με τθν μεταβολι τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ ς' ζνα βαρυτικό πεδίο. 
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Θ καμπυλότθτα του χρόνου δεν μπορεί εφκολα να παραςτακεί γραφικά. Χωρίσ να 
τθν δείξουμε, ασ δοφμε ςτθν ςυνζχεια και το δεφτερο διάγραμμα με τον χρόνο ςαν 
κατακόρυφο άξονα πάνω ςτθν ςελίδα μασ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θ διπλι γραμμι είναι θ κοςμικι γραμμι του ιλιου μζςα ςτο χρόνο. Θ ελικοειδισ 
γραμμι παριςτάνει τθν κοςμικι γραμμι ενόσ πλανιτθ, μια γεωδαιςιακι γραμμι 
του καμπυλωμζνου χωροχρόνου γφρω από τον ιλιο. Ασ φανταςτοφμε ότι είμαςτε 
πάνω ςε μια πλατφόρμα που παριςτά το «παρόν» μασ. Επειδι το παρόν μασ 
κινείται προσ το μζλλον, θ πλατφόρμα ςτο διάγραμμα κα ανυψωκεί, αφοφ παρα-
ςτιςαμε τον χρόνο με διεφκυνςθ προσ τα πάνω. Κακϊσ θ πλατφόρμα ανυψϊνεται, 
θ ζλικα κα τθ ςυναντιςει ςε διαδοχικά ςθμεία που από τθν πλατφόρμα κα φαίνο-
νται ςαν ζνα μοναδικό ςθμείο τθσ τροχιάσ γφρω από τον ιλιο. 
Κακζνα από τα δυο αυτά διαγράμματα ιταν εν γνϊςει μασ ελαττωματικό. Παρόλ' 
αυτά, το κακζνα με τον τρόπο του μασ δίνει κάποια ζνδειξθ περί τίνοσ πρόκειται, 
και αν τα ςυγκρατιςουμε - ζςτω και αςαφι - ςτο μυαλό μασ, κα ζχουμε μια όχι και 
τόςο κακι εικόνα του βαρυτικοφ κόςμου τοφ Einstein. 
 
Η Μεγαλοφυία 
Βλζποντασ πόςο επιςφαλζσ ιταν το εξωτερικό μζροσ τθσ κεμελίωςθσ που πάνω τθσ 
ο Einstein ζχτιςε τθν κεωρία του, νιϊκουμε ν' αυξάνει ο καυμαςμόσ μασ για τθ 
διαίςκθςθ που τον οδιγθςε ςτο αριςτοφργθμά του. Μιπωσ άλλωςτε επιςφαλι δεν 
ιταν και τα κεμζλια τθσ κεωρίασ του Newton; Και μιπωσ πάλι ο Maxwell δεν ζχτιςε 
τθν θλεκτρομαγνθτικι κεωρία πάνω ς' ζνα παράξενο μθχανικό μοντζλο που και ο 
ίδιοσ ζβριςκε απίςτευτο; Φαίνεται ςαν θ μεγαλοφυία ςπρωγμζνθ από ζμπνευςθ να 
ξζρει από το ξεκίνθμα, μ' ζναν νεφελϊδθ τρόπο, το ςκοπό που πρζπει να πετφχει. 
το βαςανιςτικό τθσ ταξίδι μζς' από μια αχαρτογράφθτθ περιοχι ενιςχφει τθν 
πεποίκθςι τθσ με επιχειριματα που ακολουκοφν μάλλον κάποιο φροχδικό παρά 
λογικό πλάνο. Σα επιχειριματα αυτά από τθν φφςθ τουσ δεν μπορεί να είναι 
άψογα, αφοφ ουςιαςτικά εξυπθρετοφν μια εξωλογικι, διορατικι, υποςυνείδθτθ 
ζμπνευςθ. τ' αλικεια, δεν μποροφμε να απαιτοφμε να είναι άψογα με τα αυςτθρά 
λογικά κριτιρια, αφοφ αυτόσ που δθμιουργεί μια επιςτθμονικι επανάςταςθ πρζπει 
να χτίςει πάνω ςτισ ιδζεσ που πρζπει να αντικαταςτιςει ! 
 
Επαλήθευςη 
Ιταν όμωσ οι εξιςϊςεισ του Einstein, οι 10 τανυςτικζσ βαρυτικζσ εξιςϊςεισ πεδίου 
που διαμορφϊνουν τθν καμπυλότθτα του χωροχρόνου, αξιόπιςτεσ; Αυτό μποροφςε 
να ελεγχκεί αμζςωσ. Θ κίνθςθ του πλανιτθ Ερμι δεν ςυμμορφωνόταν τζλεια ςτθ 
Νευτϊνεια κεωρία. Σο περιιλιό του (το πλθςιζςτερο ςτον ιλιο ςθμείο τθσ τροχιάσ 
του) είχε παρατθρθκεί ότι προχωροφςε 5600ϋϋ κάκε αιϊνα και παρόλο που το 



μεγαλφτερο μζροσ μποροφςε να εξθγθκεί με τθν Νευτϊνεια κεωρία, ζμενε κάποιο 
υπόλοιπο 45ϋϋ χωρίσ κάλυψθ. Θ κεωρία τθσ γενικισ ςχετικότθτασ μπόρεςε να 
καλφψει το ζλλειμμα αυτό, υπολογίηοντασ 43ϋϋ πρόςκετθ προϊκθςθ του περιιλιου 
του Ερμι ανά αιϊνα. Ασ ςθμειωκεί, ότι ςφμφωνα με τθν κεωρία τθσ γενικισ 
ςχετικότθτασ, που απομακρφνεται λίγο από αυτιν του Newton, υπάρχει μια μικρι 
διαφορά από τον νόμο τθσ τροχιακισ κίνθςθσ των Kepler-Newton, ζτςι που θ γωνία 
που διαγράφει θ ακτίνα ιλιοσ-πλανιτθσ, ανάμεςα ς' ζνα περιιλιο και ςτο επόμενο, 
διαφζρει από τθ γωνία τθσ ολοκλθρωμζνθσ περιφοράσ (δθλαδι από τισ 360°), διότι 
ο μεγάλοσ άξονασ τθσ ζλλειψθσ γυρίηει γφρω από τον ιλιο ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
τροχιακισ κίνθςθσ του πλανιτθ. Αυτι όμωσ θ περιςτροφι για τουσ άλλουσ πλανι-
τεσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ είναι τόςο μικρι που δεν μπορεί να διαπιςτωκεί 
με τα όργανα μετριςεων. 
Απεδείχκθ επίςθσ θ εκτροπι του φωτόσ από το πεδίο βαρφτθτασ, παίρνοντασ φωτο-
γραφίεσ των άςτρων που γειτονεφουν ςτον ιλιο, κατά τθν διάρκεια μιασ ολικισ του 
ζκλειψθσ και μια φορά που ο ιλιοσ ζλειπε από τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ του ουρανοφ, 
όπου βριςκόταν όταν τραβιχκθκε θ πρϊτθ φωτογραφία. 
 
Κλαςςική Φυςική 
Αν οι εξιςϊςεισ τθσ κεωρίασ τθσ γενικισ ςχετικότθτασ περιοριςκοφν ςτθν περί-
πτωςθ όπου τα πεδία βαρφτθτασ πρζπει να κεωροφνται αδφνατα και όπου όλεσ οι 
μάηεσ μετακινοφνται, ςε ςχζςθ με το ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, με ταχφτθτεσ που 
είναι πολφ μικρζσ ςυγκρινόμενεσ μ' αυτι του φωτόσ, ζχουμε τθν κεωρία του 
Newton ςαν πρϊτθ πολφ καλι προςζγγιςθ, θ οποία ζτςι βγαίνει χωρίσ καμία 
υπόκεςθ, ενϊ ο Newton ιταν υποχρεωμζνοσ να υποκζςει ότι θ ζλξθ ανάμεςα ςε 
υλικά ςθμεία είναι αντιςτρόφωσ ανάλογθ με το τετράγωνο τθσ απόςταςισ τουσ. Αν 
αυξθκεί θ ακρίβεια υπολογιςμοφ, διαπιςτϊνονται διαφορζσ από τθ κεωρία του 
Newton, που βζβαια ξεφεφγουν ακόμθ όλεσ από τθν παρατιρθςθ εξαιτίασ τθσ 
μικρότθτάσ τουσ. Αυτι θ ςυμφωνία πάει τόςο μακριά που δεν βρζκθκαν ωσ τϊρα 
παρά λίγεσ ςυνζπειεσ τθσ κεωρίασ τθσ ςχετικότθτασ προςιτζσ ςτο πείραμα όπου δεν 
οδθγεί θ προ τθσ ςχετικότθτασ Νευτϊνεια φυςικι, παρά τθν βακιά διαφορά των 
βαςικϊν υποκζςεων των δφο κεωριϊν. Θ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ βρικε τεράςτια 
εφαρμογι ςτον υποατομικό κόςμο των ιλιγγιωδϊν ταχυτιτων. 
 
Μαφρεσ τρφπεσ 
Σο πιο εντυπωςιακό αποτζλεςμα τθσ κυρτότθτασ του χωροχρόνου, ςτθν περιοχι τθσ 
αςτροφυςικισ είναι ο κάνατοσ των άςτρων. Πεκαίνοντασ από βαρφτθτα, το άςτρο 
γίνεται όλο και πιο πυκνό. Θ δφναμθ τθσ βαρφτθτασ ςτθν επιφάνειά του γίνεται 
ςυνεχϊσ ιςχυρότερθ και, κατά ςυνζπεια, ο χωροχρόνοσ γφρω του υιοκετεί μιαν όλο 
και μεγαλφτερθ κυρτότθτα. Θ αυξανόμενθ βαρφτθτα ςτθν επιφάνεια του άςτρου 
εμποδίηει οποιαδιποτε διαφυγι ςωματιδίων ι ενζργειασ προσ το διάςτθμα. Από 
ζνα ςθμείο και ζπειτα, ακόμθ και το φωσ δεν μπορεί να ξεφφγει από τθν επιφάνειά 
του, εφόςον θ βαρφτθτα είναι ιςχυρότερθ από τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία. 
Θ επικοινωνία με τα άλλα άςτρα, και γενικά με τον εξωτερικό χϊρο, παφει να 
υφίςταται. Πράγμα που ςθμαίνει ότι μασ είναι αδφνατο να δοφμε ζνα τζτοιο άςτρο 
και για τον λόγο αυτό το ονομάηουμε μαφρθ τρφπα. Οι μαφρεσ τρφπεσ αντιπροςω-
πεφουν τισ ιδανικζσ εκφράςεισ τθσ ςχετικιςτικισ κεωρίασ. Θ ιςχυρι κυρτότθτα του 
χωροχρόνου ςτθν περιοχι τουσ δεν περιορίηει μόνο τθν εκπομπι του φωτόσ, αλλά 



παράλλθλα εξαφανίηει τθν ζννοια του χρόνου. Αν υποτεκεί ότι είχαμε ςτθ διάκεςι 
μασ ζνα εκπλθκτικό ρολόι, ικανό να τοποκετθκεί και να λειτουργιςει ςτθν 
επιφάνεια ενόσ άςτρου που πεκαίνει, κα βλζπαμε πωσ, μετά τθν διακοπι τθσ 
εκπομπισ του φωτόσ, κα ςταματοφςαν και οι χτφποι του ρολογιοφ, όχι εξαιτίασ 
κάποιασ βλάβθσ, αλλά επειδι ςτα πλαίςια ενόσ τόςο κυρτοφ και τόςο πυκνοφ 
ςϊματοσ όπωσ θ μαφρθ τρφπα, θ ροι του χρόνου χάνει τθ ςθμαςία τθσ και παφει να 
υφίςταται. Σο όλο κζμα και πάλι ανάγεται ςτθ φφςθ και ςτθ κζςθ του παρατθρθτι. 
Και αυτό, γιατί ςτο εςωτερικό του άςτρου που πεκαίνει δεν παρατθρείται τίποτε το 
αφφςικο, ακόμθ και όταν θ εκπομπι του φωτόσ γίνει αδφνατθ. Ο χρόνοσ ςτο 
εςωτερικό τθσ μαφρθσ τρφπασ ςυνεχίηει ν' ακολουκεί τθν φυςιολογικι του ροι. Ασ 
κζςουμε τϊρα το ερϊτθμα: Πότε πεκαίνει ζνα άςτρο ςτθν πραγματικότθτα; Από τθν 
άποψθ τθσ ςχετικιςτικισ κεωρίασ που μασ προςζφερε τθν παραπάνω περιγραφι, 
το ερϊτθμα αυτό δεν ζχει απάντθςθ οφτε νόθμα. Θ διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ άςτρου 
που πεκαίνει είναι ςχετικι και εξαρτάται από το πλαίςιο αναφοράσ που χρθςι-
μοποιεί ο παρατθρθτισ. τθν γενικι κεωρία τθσ ςχετικότθτασ οι κλαςςικζσ ζννοιεσ 
του χϊρου και του χρόνου, ςαν απόλυτεσ και ανεξάρτθτεσ φυςικζσ οντότθτεσ, 
διαγράφονται οριςτικά. Από τθ μια μεριά, όλεσ οι μετριςεισ που αφοροφν το χϊρο 
και το χρόνο είναι ςχετικζσ και εξαρτϊνται από τθν κατάςταςθ τθσ κίνθςθσ του 
παρατθρθτι. Από τθν άλλθ μεριά, θ όλθ δομι του χωροχρόνου ςυνδζεται άμεςα 
και αδιαχϊριςτα με τθν διανομι τθσ μάηασ. Ο χϊροσ είναι κυρτόσ ςε μιαν ανεξά-
ρτθτθ ποικιλία καμπυλότθτασ και ο χρόνοσ ακολουκεί διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ροισ 
ςτα διαφορετικά ςθμεία του ςφμπαντοσ. Επίςθσ, εφόςον τα υποατομικά ςωματίδια 
μποροφν να κινθκοφν ςφμφωνα ι αντίκετα με τθν ροι του χρόνου, όπωσ μποροφν 
να κινθκοφν δεξιά και αριςτερά μζςα ςτον χϊρο, θ μονοδρομικι αντίλθψθ του 
χρόνου χάνει τθν ςθμαςία τθσ ! 
 
Αιτιότητα 
Οι περιςςότεροι πιςτεφουν ότι ο χρόνοσ κυλάει. τθν πραγματικότθτα μζνει εκεί 
που βρίςκεται. Για το απόλυτο δεν υπάρχει οφτε χρόνοσ, οφτε χϊροσ, οφτε 
αιτιότθτα. Ενϊ θ Ευρωπαϊκι ςκζψθ προςπάκθςε να εντοπίςει τθν πραγματικότθτα 
ςτθν ουςία, ο μυςτικιςμόσ (θ αρχαία ανατολικι φιλοςοφία) τθν αναηιτθςε ςτισ 
ςχζςεισ ! Οι Βουδιςτζσ ςυνζλαβαν τα αντικείμενα ςαν γεγονότα και όχι ςαν υλικά 
πράγματα! 
 
Σο κενό και η φλη 
Οι ατομικζσ αντιλιψεισ τόςο του Δθμόκριτου όςο και του Newton βαςίςτθκαν ςτθν 
κεμελιϊδθ διάκριςθ ανάμεςα ςτθν φλθ και τον «κενό» χϊρο. Από τθν άποψθ τθσ 
γενικισ ςχετικότθτασ, θ διάκριςθ αυτι καταργείται. Όπου υπάρχει ζνα ςϊμα με 
μεγάλθ μάηα, εκεί κα υπάρχει αναγκαςτικά κι ζνα πεδίο βαρφτθτασ. Και αυτό το 
πεδίο εκδθλϊνεται ςαν θ κυρτότθτα τοφ χϊρου που περιβάλλει το ςϊμα αυτό. 
Ωςτόςο δεν κα πρζπει να νομίηουμε ότι το πεδίο «γεμίηει» τον χϊρο και τον 
υποχρεϊνει να «γίνει» κυρτόσ. Δεν υπάρχει διάκριςθ ανάμεςα ςτισ 2 ζννοιεσ: Σο 
πεδίο είναι ο κυρτόσ χϊροσ. τθν γενικι ςχετικότθτα, το πεδίο βαρφτθτασ και θ 
δομι ι θ γεωμετρία του χϊρου ταυτίηονται. τισ εξιςϊςεισ πεδίου του Einstein 
εκφράηονται με τθν ίδια μακθματικι ποςότθτα. Λζει ςχετικά ο Einstein: «Είμαςτε 
υποχρεωμζνοι να δοφμε τθν φλθ ςαν ςφνκεςθ των περιοχϊν του χϊρου, όπου το 
πεδίο εμφανίηει μιαν ιδιαίτερθ ζνταςθ. ε αυτό το νζο είδοσ φυςικισ δεν υπάρχει 



κζςθ για το πεδίο και τθν φλθ. Θ μόνθ πραγματικότθτα είναι το πεδίο». Θ 
ανακάλυψθ πωσ θ μάηα δεν είναι τίποτα περιςςότερο παρά μια μορφι ενζργειασ 
μασ υποχρζωςε να μεταβάλουμε ριηικά τισ απόψεισ μασ ωσ προσ τα ςωματίδια. τθν 
ςφγχρονθ φυςικι, θ μάηα δεν ςυνδζεται πλζον με τθν υλικι ουςία, και, κατά 
ςυνζπεια, τα ςωματίδια δεν κεωροφνται πλζον ςαν τα κεμελιϊδθ ςυςτατικά τθσ 
φλθσ, αλλά ςαν ςυμπυκνϊςεισ ενζργειασ. Σα ςωματίδια δεν πρζπει να απεικονί-
ηονται ςαν ςτατικά τριςδιάςτατα αντικείμενα, ςαν αναρίκμθτεσ μικροςκοπικζσ 
μπαλίτςεσ ι κόκκοι άμμου, αλλά ςαν τετραδιάςτατεσ οντότθτεσ του χωροχρόνου. 
Από τθν άποψθ του χϊρου μοιάηουν με αντικείμενα που διακζτουν κάποια μάηα, 
ενϊ από τθν άποψθ του χρόνου μοιάηουν περιςςότερο ςαν εξελικτικζσ διαδικαςίεσ 
που απαιτοφν τθν αντίςτοιχθ για τθν πραγματοποίθςι τουσ ενζργεια. Θ κεωρία των 
κβάντα απζδειξε ότι τα ςωματίδια δεν είναι απομονωμζνοι κόκκοι φλθσ, αλλά 
πρότυπα πικανοτιτων, δεςμοί ενόσ αδιάςπαςτου κοςμικοφ πλζγματοσ. Θ κεωρία 
του πεδίου, που μασ προτείνει θ ςφγχρονθ φυςικι, μασ υποχρεϊνει να εγκαταλεί-
ψουμε τθν κλαςςικι διάκριςθ ανάμεςα ςτο κενό και ςτθν φλθ, μάλιςτα δε από τθ 
ςτιγμι που αποδείχκθκε πωσ τα ςτοιχειϊδθ ςωματίδια μποροφν να γεννθκοφν 
αυκόρμθτα από το κενό, χωρίσ τθν παρουςία νουκλεονίου ι άλλου ιςχυροφ 
ςωματιδίου. Σο κενό δεν είναι κενό! Αντίκετα περιζχει ζναν απεριόριςτο αρικμό 
ςωματιδίων που δθμιουργοφνται και εξαφανίηονται αςταμάτθτα. Μια βουδιςτικι 
ςοφτρα λζγει: «Θ μορφι είναι το κενό, το κενό είναι θ μορφι. Σο κενό δεν διαφζρει 
από τθν μορφι, θ μορφι δεν διαφζρει από το κενό. Ό,τι είναι το κενό είναι και θ 
μορφι, ό,τι είναι θ μορφι είναι και το κενό!». Σο κενό είναι ςτθν πραγματικότθτα 
ζνα ολοηϊντανο κενό! Οι περιςςότεροι ςφγχρονοι φυςικοί κεωροφν τθν ανακάλυψθ 
του δυναμικοφ χαρακτιρα του κενοφ ςαν τθν ςθμαντικότερθ ςτθν ιςτορία τθσ 
επιςτιμθσ. Σο κενό ζπαψε να κεωρείται ςαν το πακθτικό και αμζτοχο πλαίςιο τθσ 
διαδραμάτιςθσ των φυςικϊν φαινομζνων και αναγνωρίςτθκε ςαν μια δυναμικι 
κατάςταςθ πρωταρχικισ ςθμαςίασ. «Όποιοσ μάκει πωσ το μεγάλο κενό είναι 
γεμάτο από τςι, καταλαβαίνει πωσ δεν υπάρχει ανυπαρξία» (Σςανγκ Σςάι). Όταν 
είμαςτε υγιείσ δεν αντιλαμβανόμαςτε τα διαφορετικά μζρθ του ςϊματόσ μασ, αλλά 
αντιλαμβανόμαςτε το ςϊμα μασ ςαν ζνα αδιάςπαςτο ςφνολο. Θ αντίλθψθ αυτι 
δθμιουργεί το αίςκθμα τθσ υγείασ και τθσ χαράσ. 
 
Η δομή τοφ διαςτήματοσ 
φμφωνα με τθ κεωρία τθσ γενικισ ςχετικότθτασ, οι γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ του 
χϊρου δεν είναι ανεξάρτθτεσ, επθρεάηονται από τθν φλθ. υνεπϊσ δεν υπάρχει 
ηιτθμα, ςτον κόςμο μασ, ακριβοφσ ιςχφοσ τθσ Ευκλείδειασ γεωμετρίασ. Είναι όμωσ 
δυνατό ο κόςμοσ μασ να διαφζρει λίγο μόνον από ζναν κόςμο Ευκλείδειο, και θ 
υπόκεςθ αυτι είναι πολφ πικανι διότι ακόμθ και μάηεσ του μεγζκουσ του Ιλιου 
μασ ζχουν μια πολφ περιοριςμζνθ επίδραςθ ςτθ μετρικι του περιβάλλοντοσ διαςτι-
ματοσ. Κα μποροφςαμε να φανταςτοφμε τον κόςμο μασ, πωσ ςυμπεριφζρεται, από 
γεωμετρικισ άποψθσ, ςαν μια επιφάνεια ακανόνιςτα καμπυλωτι ςτθ λεπτομζρεια, 
αλλά που δεν ξεφεφγει πουκενά με υπολογίςιμο τρόπο από ζνα επίπεδο, όπωσ για 
παράδειγμα θ επιφάνεια μιασ λίμνθσ ταραγμζνθσ από μικρά κφματα. Ο υπολο-
γιςμόσ δείχνει πωσ αν θ φλθ ιταν ομοιόμορφα κατανεμθμζνθ, ο κόςμοσ κα ζπρεπε 
αναγκαία να είναι ςφαιρικόσ ( ι ελλειπτικόσ ). Επειδι όμωσ θ φλθ είναι ςτθν λεπτο-
μζρεια ανϊμαλα καταμεριςμζνθ, ο πραγματικόσ κόςμοσ ξεφεφγει ςτθν πραγματι-
κότθτα από το ςφαιρικό ςχιμα, κα είναι ςχεδόν ςφαιρικόσ. Κα πρζπει όμωσ 



απαραίτθτα να είναι πεπεραςμζνοσ αλλά όχι περιοριςμζνοσ. Πράγματι, υπάρχει 
δυνατότθτα ενόσ πεπεραςμζνου κόςμου και εντοφτοισ μθ περιοριςμζνου. Ασ 
κυμθκοφμε τουσ κόςμουσ των δφο εντόμων: Για τθν ψείρα που ηει ςτθν ςφαίρα ο 
κόςμοσ είναι πεπεραςμζνοσ και εν τοφτοισ χωρίσ όρια! Αυτι θ ςφαιρικι επιφάνεια 
τθσ ψείρασ είναι δφο διαςτάςεων. Εφκολα πεικόμαςτε ότι το ςφαιρικό διάςτθμα με 
τρεισ διαςτάςεισ είναι τελείωσ ανάλογο μ' αυτό των δφο διαςτάςεων. Είναι περι-
οριςμζνο, αλλά δεν ζχει άκρθ ( όρια ). υμπεραίνεται από αυτά που είπαμε ότι 
κλειςτά διαςτιματα χωρίσ όρια είναι δυνατά. Ανάμεςα ς' αυτά, το ςφαιρικό 
διάςτθμα (ι ελλειπτικό) διακρίνεται για τθν απλότθτά του, δεδομζνου ότι όλα τα 
ςθμεία είναι ιςοδφναμα. 
 
Μνημειώδη γνωμικά του Einstein 
Θ επαφι με το μυςτιριο είναι θ ωραιότερθ εμπειρία του ανκρϊπου. 
Σι ξζρει το ψάρι για το νερό, που μζςα του περνά ολόκλθρθ τθν ηωι του ; 
Θ απάντθςθ είναι «ναι» ι «όχι», ανάλογα με τθν ερμθνεία. 
Αν είχα καταλάβει από πριν τθν ζννοια του χρόνου, κα είχα γίνει ωρολογοποιόσ. 
Δεν μπορϊ να πιςτζψω πωσ ο κεόσ παίηει ηάρια ςτο φμπαν. 
Πιςτεφω πωσ θ αγάπθ είναι πολφ καλφτεροσ δάςκαλοσ από τθν αίςκθςθ κακι-
κοντοσ. 
Δεν ζχω κανζνα ιδιαίτερο ταλζντο. Απλϊσ, είμαι με πάκοσ περίεργοσ. 
Δεν ενδιαφζρομαι για διδακτορικά... τθν βαρζκθκα όλθ αυτι τθν κωμωδία. 
Για να με τιμωριςει για τθν περιφρόνθςι μου ςτισ αυκεντίεσ, θ μοίρα ζκανε κι 
εμζνα μια αυκεντία. 
Πιςτεφω ςτον κεό του πινόηα, που αποκαλφπτει τον εαυτό του ςτθν ςοφι αρμονία 
του κόςμου, και όχι ς' ζναν κεό που αςχολείται με τισ τφχεσ και τισ πράξεισ των 
ανκρϊπων. 
τθν διάρκεια τθσ ηωισ μου ζμακα ζνα πράγμα: Ότι όλθ μασ θ επιςτιμθ, ςε 
ςφγκριςθ με τθν πραγματικότθτα, είναι πρωτόγονθ και παιδαριϊδθσ - αλλά παρόλ' 
αυτά είναι το πιο πολφτιμο πράγμα που ζχουμε. 
 
Μία επιςτολή 
Ζνα κοριτςάκι ι Φίλισ από τθν Νζα Τόρκθ το 1936 κζλοντασ να μάκει για τθν 
φπαρξθ του κεοφ κεϊρθςε ςκόπιμο να ςτείλει μια επιςτολι ςτον περίφθμο φυςικό 
Άλμπερτ Αϊνςτάιν και να του κζςει το ερϊτθμα. Θ ςκζψθ τθσ βζβαια να ρωτιςει τον 
ςυγκεκριμζνο άνκρωπο ιταν πάρα πολφ ςωςτι, αφοφ ςίγουρα ο ιδιοφυισ 
Αϊνςτάιν, κάτι παραπάνω κα γνϊριηε. Σο ηιτθμα όμωσ ιταν αν ο πολυάςχολοσ 
κακθγθτισ κα απαντοφςε ςτθν επιςτολι τθσ μικρισ. Και απάντθςε. 
Ασ δοφμε πρϊτα το γράμμα τισ μικρισ Φίλισ ( Phyllis ) : 
 
19 Λανουαρίου 1936 
Αγαπθτζ μου δρ. Αϊνςτάιν, 
 
τθν τάξθ του κατθχθτικοφ προζκυψε θ ερϊτθςθ : Προςεφχονται οι επιςτιμονεσ; 
Σο κζμα άνοιξε γιατί αναρωτθκικαμε αν μποροφμε να πιςτεφουμε ταυτόχρονα και 
ςτθν επιςτιμθ και ςτθν κρθςκεία .  
Γράφουμε ςε επιςτιμονεσ και ςε άλλουσ ςπουδαίουσ ανκρϊπουσ και προςπακοφμε 
να βροφμε απάντθςθ ςτθν ερϊτθςι μασ. 



Κα μασ τιμοφςατε ιδιαίτερα αν απαντοφςατε ςτθν ερϊτθςι μασ:  
Προςεφχονται οι επιςτήμονεσ και αν ναι, για τι πράγμα προςεφχονται; 
Είμαςτε ςτθν ζκτθ τάξθ και θ δαςκάλα μασ είναι θ κυρία Ζλισ. 
 
Με εκτίμθςθ 
Φίλισ 
 
Μόλισ πζντε μζρεσ μετά, ο Αϊνςτάιν απάντθςε − τι υπζροχο όταν τόςο ςπουδαίοι 
άνκρωποι απαντοφν ςτθν ειλικρινι περιζργεια των παιδιϊν!− και θ απάντθςι του 
ζχει τθν ίδια πνευματικι ποιότθτα τθσ επιςτιμθσ τθν οποία εκκείαηε ο Πτολεμαίοσ 
χιλιάδεσ χρόνια πριν και ο αγκάν δεκαετίεσ αργότερα. 
Ο Αϊνςτάιν, ζξι χρόνια πριν, είχε μιλιςει γι’ αυτό το ηιτθμα, με πολφ πιο περίπλοκθ 
γλϊςςα και με μια ρθτορικι που ξεπερνοφςε τθν λογικι, ςτθν κρυλικι ςυηιτθςι 
του με τον Λνδό φιλόςοφο Tagore. 
 
24 Λανουαρίου 1936 
Αγαπθτι Φίλισ 
Κα προςπακιςω να απαντιςω ςτθν ερϊτθςι ςου όςο πιο απλά μπορϊ. 
Αυτι είναι θ απάντθςι μου : 
Οι επιςτιμονεσ πιςτεφουν ότι κάκε ςυμβάν, ςυμπεριλαμβανομζνων και των ανκρω-
πίνων ςχζςεων, υπόκειται ςτουσ νόμουσ τθσ φφςθσ. 
Επομζνωσ, ζνασ επιςτιμονασ δεν μπορεί να ζχει τθν τάςθ να πιςτεφει ότι θ πορεία 
των γεγονότων μπορεί να επθρεαςτεί από τθν προςευχι, δθλαδι από μια υπερ-
φυςικά εκδθλωμζνθ ευχι. 
Ωςτόςο, οφείλουμε να παραδεχτοφμε ότι θ πραγματικι γνϊςθ μασ για αυτζσ τισ 
δυνάμεισ είναι ατελισ, άρα τελικά θ πεποίκθςθ μασ για τθν φπαρξθ ενόσ τελικοφ κι 
απόλυτου πνεφματοσ εναπόκειται ςε ζνα είδοσ πίςτθσ. 
Σζτοιεσ πεποικιςεισ παραμζνουν διάςπαρτεσ ακόμα και με τα τρζχοντα επιτεφγ-
ματα τθσ επιςτιμθσ. 
Παρόλα αυτά, οποιοςδιποτε εμπλζκεται ςοβαρά με τθν επιςτιμθ αποκτά τθν πε-
ποίκθςθ ότι κάποια δφναμθ κυβερνά τουσ νόμουσ τθσ φφςθσ, μια δφναμθ που είναι 
πολφ ανϊτερθ από τον άνκρωπο. 
Ζτςι, θ επιςτιμθ οδθγεί ςε ζνα κρθςκευτικό ςυναίςκθμα ειδικοφ τφπου, που είναι 
ςίγουρα αρκετά διαφορετικό από τθν κρθςκευτικότθτα κάποιου πιο αφελοφσ. 
 
Με εγκάρδιουσ χαιρετιςμοφσ 
Ο δικόσ ςου Α. Αϊνςτάιν 
 
Αυτι ιταν θ αλλθλογραφία τθσ μικρισ Φίλισ από τθν Νζα Τόρκθ με τον μεγάλο 
φυςικό Άλμπερτ Αϊνςτάιν. Θ απάντθςι του δίνει με απλότθτα τθν ουςία ςτον 
κόςμο. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

  

 
 
 
 

Ο άγνωςτοσ θείοσ Αλβζρτοσ 
 

https://docs.wixstatic.com/ugd/1e6462_052e3b9b3cdc4c18adb3e6737ec9b8f2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2giI3T5sQ2Y

