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«Η επιστήμη χωρίς θρησκεία είναι κουτσή.  

  Η θρησκεία χωρίς επιστήμη είναι τυφλή.»       

  (Αϊνστάιν)  
 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 Πότε και πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν και ο κόσμος; Από πού προήλθε η 

ζωή στον πλανήτη μας; Τα ερωτήματα αυτά ταλανίζουν εδώ και αιώνες τον 

ανθρώπινο νου. Αναμφίβολα, η αναζήτηση των απαρχών του κόσμου αποτέλεσε έναν 

από τους βασικότερους προβληματισμούς όλων των εποχών και όλων των λαών. 

 Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ανέκαθεν αδυνατούσε να κατανοήσει και να 

ερμηνεύσει τα διάφορα φυσικά φαινόμενα που συνέβαιναν γύρω του. Στην 

προσπάθειά του, λοιπόν, να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήματα οδηγήθηκε στη 

δημιουργία ποικίλλων μύθων γύρω από κάθε φαινόμενο της ζωής του. Οι 

κοσμογονικοί αυτοί μύθοι ήταν, επομένως, φανταστικές ιστορίες που ο αρχαίος 

άνθρωπος έπλασε, για να περιγράψει και να εξηγήσει την προέλευση του κόσμου και 

της ανθρώπινης ύπαρξης. Στη μυθολογική αυτή κοσμολογία η αναζήτηση της αρχής 

του κόσμου ταυτίζεται με την αρχή του θεού ή των θεών διαφόρων θρησκειών. Η 

μυθολογική κοσμολογία αποτέλεσε, ωστόσο, τη βάση και τον πυρήνα των 

μεταγενέστερων φιλοσοφικών στοχασμών που οδήγησαν στην εξέλιξη της 

φιλοσοφικής κοσμολογίας. Αργότερα, λοιπόν, με τη γέννηση και την εξέλιξη  της 

φιλοσοφίας, που είναι αποτέλεσμα της διανόησης των Ιώνων φυσικών φιλοσόφων, η 

μυθολογική κοσμολογία έπαψε να έχει οπαδούς, άρχισε σταδιακά να εξασθενεί και  

τελικά αντικαταστάθηκε από την επιστήμη, βασιζόμενη περισσότερο στην 

παρατήρηση και το πείραμα. Έτσι, στην πορεία, στην προσπάθειά του να δώσει 

απάντηση στα μεγάλα κοσμολογικά ερωτήματα ο ανθρώπινος νους δημιούργησε 

βήμα-βήμα την επιστημονική κοσμολογία, έναν κλάδο της αστροφυσικής που 
ασχολείται με τη μελέτη του σύμπαντος, την οργάνωση και την προέλευσή του. 

Συγκεκριμένα, εξετάζει το πώς και γιατί γεννήθηκε το σύμπαν, τι υπήρχε πριν από 

αυτό, την εξέλιξή του αλλά και την ενδεχόμενη κατάληξή του. Πρόκειται για μια 

επιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση του παρελθόντος, του παρόντος και του 

μέλλοντος του Σύμπαντος, που βασίζεται στη μελέτη της κατανομής της ύλης και της 

ενέργειάς της στο χώρο και το χρόνο.  

 Ωστόσο, σήμερα, παρά το γεγονός ότι χάρη στα υπερσύγχρονα αστρονομικά 

όργανα και τα δορυφορικά παρατηρητήρια μπορούμε να λαμβάνουμε συνεχώς 

πλήθος πληροφοριών για το Σύμπαν, τα βασικά κοσμολογικά προβλήματα που 

συνεχίζουν να απασχολούν την ανθρώπινη σκέψη παραμένουν αναπάντητα ή οι 

απαντήσεις που δίνονται δεν είναι πάντα απόλυτα πειστικές ή ικανοποιητικές, διότι 

συνεχώς διατυπώνονται νέες θεωρίες, οι οποίες είναι αντίθετες μεταξύ τους. Εξάλλου, 

δεν μπορεί να δοθεί απάντηση για την προέλευση της ύλης, αλλά η προσπάθεια των 

επιστημόνων στρέφεται στην ανακάλυψη της δομής της ύλης. Αποτελεί, ωστόσο, 

ευτύχημα το γεγονός ότι παρατηρείται αυτή η τάση για συνεχή αμφισβήτηση, αφού 

αυτή εν τέλει προάγει τον ανθρώπινο νου και εξελίσσει την ανθρώπινη ύπαρξη! 

 

 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/Αστροφυσική


ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ  Ή  ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ; 

Είναι γεγονός ότι οι δύο αυτοί όροι δεν ταυτίζονται απόλυτα εννοιολογικά. 

Στο ερμηνευτικό λεξικό Νεοελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη και στα 

λήμματα «κοσμογονία» και «κοσμολογία» αντιστοίχως διαβάσαμε: 

Κοσμογονία : η δημιουργία του κόσμου/ Οι μύθοι που σχετίζονται και ερμηνεύουν τη 

δημιουργία του κόσμου.  

Κοσμολογία : κλάδος της αστροφυσικής που ασχολείται με τη μελέτη του 

σύμπαντος, την οργάνωση και την προέλευσή του. Εξετάζει το πώς και γιατί 

γεννήθηκε το Σύμπαν (ή οποιοσδήποτε σχηματισμός το περικλείει), τι υπήρχε 

ενδεχομένως πριν από αυτό, την εξέλιξή του μέχρι την κατάληξή του και το αν θα 

υπάρχει τέτοια. 

Το γεγονός της κοσμολογίας δηλαδή της προελεύσεως του Σύμπαντος, 

απασχόλησε ιδιαίτερα τον αρχαίο κόσμο και συστηματικότερα την αρχαιοελληνική 

φιλοσοφία. Όπως ήταν φυσικό, διατυπώθηκαν ποικίλες κοσμοθεωρίες περί 

κοσμογονίας αφού η κατασκευή του κόσμου για την αρχαιοελληνική αντίληψη ήταν 

αδιανόητη. Εξετάζοντας  αρχικά την ελληνική σκέψη πάνω στο θέμα της 

κοσμογονίας είναι απαραίτητο να γίνει ειδική μνεία στους Στωικούς, οι οποίοι 

ισχυριζόντουσαν ότι ο κόσμος (δηλαδή το Σύμπαν) είναι αποτέλεσμα απορροής του 

Θεού, ότι δηλαδή ο κόσμος αποτελεί ένα μέρος της ουσίας του. Μια άλλη 

κοσμοαντίληψη του ελληνισμού ήταν αυτή του Πλάτωνος, ότι ο Θεός φτιάχνει τον 

κόσμο από προϋπάρχουσα ύλη και προϋπάρχουσες ιδέες, συνεπώς, ο Θεός κατά τον 

Πλάτωνα είναι απλά διαμορφωτής και όχι απόλυτος δημιουργός. 

 

Ι. ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ ΠΕΡΙ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ 

 

Γενικά περί Κοσμογονίας – Θεογονίας 

Οι αρχαίοι Έλληνες, που τους διέκρινε αστείρευτο χιούμορ και αχαλίνωτη 

φαντασία, στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν κάποια φαινόμενα δημιούργησαν 

άπειρους μύθους. Φυσικά, ασχολήθηκαν και με την αρχή του κόσμου και τη γέννηση 

αμέτρητων θεών. Με την φαντασία τους έφτιαξαν τεράστιες γενεαλογίες που 

φανέρωναν τους προγόνους των δώδεκα Ολύμπιων θεών αλλά και όλων των 

μικρότερων που λάτρευαν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. 

Κοσμογονικές θεωρίες ομηρικής εποχής (1100-750 π.Χ.) 

Σύμφωνα με την αρχαιότερη παράδοση που μας αφηγείται ο Όμηρος, πατέρας 

των θεών ήταν ο Ωκεανός, που περικύκλωνε ολόκληρο το σύμπαν. Από το σμίξιμό 

του με τη σύζυγό του Τηθύ προήλθαν όλοι οι υπόλοιποι θεοί. Ο Ωκεανός 

παρουσιάζεται από τον Όμηρο σαν ένας ηλικιωμένος, ασπρομάλλης γέροντας, με 

γλυκό χαμόγελο, ήσυχος, που ποτέ δεν παίρνει μέρος στους καβγάδες των θεών και 

κατοικεί μακριά από τη γη και τον Όλυμπο. Δυστυχώς όμως ο Όμηρος δε μας 

απαριθμεί τους απογόνους του Ωκεανού και της Τηθύος. 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BD


Θεογονία του Ησιόδου ( 7
ος

- 8
ος

 αιώνας π. Χ.) 

Πολύ πιο ολοκληρωμένος είναι ο μύθος που μας αφηγείται ο Ησίοδος. Στην 

αρχή υπήρχαν το Χάος, η Γαία και ο Έρωτας. Αυτές οι τρεις πρωταρχικές θεότητες 

δεν είχαν συγγενική σχέση μεταξύ τους, απλώς εμφανίστηκαν η μία μετά την άλλη. 

Το Χάος ήταν θεοσκότεινο, χωρίς κανένα ίχνος ζωής. Απόλυτη σιωπή βασίλευε 

παντού. 

Μέσα στην απεραντοσύνη του κοσμικού χρόνου προήλθαν κάποτε από το 

Χάος, χωρίς να μεσολαβήσει κάποιο ερωτικό σμίξιμο, δύο παράξενα όντα, το Έρεβος 

και η Νύχτα. Ήταν και αυτά τα όντα κατάμαυρα και σκοτεινά με τεράστιες 

φτερούγες. Η απόλυτη ησυχία και η μοναξιά συνέχισε να κυριεύει το σύμπαν. Όλο 

αυτό το σκοτάδι και η σιωπή βασίλευαν μέχρι τη στιγμή που ο Έρωτας, η τελευταία 

από τις τρεις πρωταρχικές θεότητες, μπήκε ανάμεσα στα δύο φοβερά όντα. Με την 

επίδραση του Έρωτα άρχισε η απόλυτη ψυχρότητα να εγκαταλείπει τις δύο μυστήριες 

υπάρξεις.  

Σε λίγο, από την παράξενη αυτή σχέση ξεπετάχτηκε ο Αιθέρας. Αστραφτερός 

και λαμπερός, με διάφανες φτερούγες, ακτινοβολούσε το θείο φως του προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Άπλωσε τα τεράστια σκέλη του σ’ ολόκληρο το σύμπαν και σκόρπισε 

τη λάμψη του στο θεοσκότεινο Χάος. 

Τότε εμφανίστηκε και μια άλλη παρόμοια θηλυκή θεότητα, η Ημέρα. Λαμπρή, 

κατάξανθη, πανώρια κόρη με κατάλευκες φτερούγες, έριξε αμέσως το αστραποβόλο 

βλέμμα της στον Αιθέρα και του χαμογέλασε. Αυτός μόλις αντίκρισε ένα παρόμοιο μ’ 

αυτόν και φωτεινό πλάσμα χάρηκε πάρα πολύ. Τα δυο αδέρφια χαρούμενα και 

παιχνιδιάρικα έφεραν την ευτυχία μέσα στον κόσμο. Έπαιζαν και κυνηγιούνταν μέσα 

στο απέραντο σύμπαν και κρύβονταν πίσω από τους τεράστιους μετεωρίτες. Συχνά, 

νευρίαζαν με τις σκανταλιές και τις φασαρίες τους, τους γερασμένους γονείς τους, 

που κατά βάθος όμως καμάρωναν για τα ολόλαμπρα παιδιά τους. 

Ο Αιθέρας συμβόλιζε για τους αρχαίους το πάνω μέρος της ατμόσφαιρας, που 

αποτελεί το πιο καθαρό μέρος του αέρα. Η Ημέρα συμβόλιζε φυσικά τη μέρα, το 

τμήμα του εικοσιτετραώρου που είναι λουσμένο στο φως και διαδέχεται διαρκώς τη 

νύχτα. Λένε πως πολύ αργότερα προήλθαν μέσα από τα σκοτεινά σπλάχνα της 

Νύχτας ο Ύπνος και ο Θάνατος, δυο αδέρφια που τόσο στενή σχέση έχουν μεταξύ 

τους και με τους ανθρώπους, καθώς επίσης και η Απάτη με την Έριδα (Φιλονικία). Η 

Απάτη ήταν η δολοπλόκος θεά που κυρίευε τους ανθρώπους και τους οδηγούσε σε 

άνομες πράξεις και απατεωνιές. Η καβγατζού Έριδα έσπερνε τη διχόνοια ανάμεσα σε 

θεούς και σε ανθρώπους. Τα τρομερά παιδιά της ήταν ο Πόνος, η Λήθη (Λησμονιά), ο 

Λιμός (η Πείνα), οι Μάχες, οι Φόνοι, η Δυσνομία και ο Όρκος, που τόσο πολύ 

ταλαιπωρούν τους θνητούς στη διάρκεια της ζωής τους. Η Γη (Γαία) που κείτονταν 

μέσα στο απέραντο Χάος, μετά τη γέννηση του Αιθέρα και της Ημέρας, γέννησε κι 

αυτή, χωρίς να μεσολαβήσει κάποιος ερωτικός πόθος, τον Ουρανό, τα Όρη και τον 

Πόντο. 

Αρχικά, η Γαία γέννησε τον Ουρανό, που ήταν μεγαλύτερος απ’ αυτήν. Την 

Γαία περιέβαλλε όλο το αστρικό σύμπαν. Ο Ουρανός ήταν πανέμορφος, θεόρατος και 

καταγάλανος. Τόσο πολύ γοητεύτηκε η Γαία από τον πρώτο της γιο, που τον 

ερωτεύτηκε και έσμιξε με το τεράστιο κορμί του. Από την ένωση αυτή προήλθαν 

αμέτρητοι θεοί. Αφού πέρασε αρκετός καιρός από τη γέννηση του Ουρανού, η Γαία 

άρχισε πάλι να κοιλοπονάει. 

Σε λίγο όμως οι πόνοι έγιναν αφόρητοι. Σωστός πόλεμος γινόταν στα έγκατα 



της Γης, που τρανταζόταν ολόκληρη. Έτσι, μετά από καιρό άρχισαν να ξεφυτρώνουν 

πάνω στην επιφάνειά της τεράστιοι γίγαντες, απέραντοι και αχανείς με 

αλλοπρόσαλλα κορμιά. Αυτοί οι γίγαντες ήταν τα τρομερά Όρη. Η Γαία ποτέ δε 

συμπάθησε τα παιδιά της αυτά που τόσο την ταλαιπώρησαν μέχρι να γεννηθούν. 

Ήταν όμως αναγκασμένη να ζήσει για πάντα μαζί τους και να τα ανέχεται, μια και 

από τη γέννησή τους ήταν προσκολλημένα πάνω στο τεράστιο σώμα της. Κάθε φορά 

που προσπαθούσε να τα διώξει από πάνω της φρικτοί πόνοι τη βασάνιζαν. Τελικά η 

Μάνα Γαία αποδέχτηκε τη μοίρα της. 

Η Γη, προτού συνέλθει από την αναστάτωση που της προκάλεσαν τα Όρη, 

ένιωσε πάλι κάτι να σαλεύει μέσα στα σπλάχνα της. Αυτή τη φορά όμως η 

εγκυμοσύνη ήταν γλυκιά και χωρίς πόνους. Η Γαία αισθανόταν ένα ευχάριστο 

γαργαλητό και ένα μουρμουρητό να ακούγεται στη διάρκεια της νύχτας και να της 

χαϊδεύει τα αυτιά. Ήταν βέβαια περίεργη να δει τι πλάσμα θα ήταν πάλι αυτό που θα 

έβγαινε από τα βαθιά της έγκατα. 

Είχε στ’ αλήθεια όμως μια προαίσθηση ότι αυτή τη φορά το νέο της παιδί δε 

θα ήταν τρομερό και φοβερό όπως τα Όρη. Έτσι σε λίγο ξεπηδά από το κορμί της ο 

απέραντος Πόντος. Ο Πόντος την έκλεινε μέσα στα τεράστια μπράτσα του και η Γαία 

ήταν χαρούμενη και περήφανη για το νέο γιο της. Ήταν πανέμορφος, ορμητικός και 

παντοδύναμος, άλλοτε ήρεμος και γαλήνιος και άλλοτε αφρισμένος και ταραγμένος 

από τα τεράστια κύματα. 

Λέγεται μάλιστα ότι μετά την ήττα του Ουρανού από τον Κρόνο η Γαία 

έσμιξε και με το δεύτερό της γιο. Από την ένωση αυτή προήλθαν όλες οι θεότητες 

που προσωποποιούν τις δυνάμεις και τις μορφές της θάλασσας, τους ποταμούς, τις 

πηγές, τις λίμνες και γενικότερα ολόκληρο το υγρό στοιχείο. Παιδιά του Πόντου και 

της Γαίας ήταν ο Νηρέας του νερού, ο Θαύμος ο θαυμάσιος, η Ευρυβία η 

μεγαλοδύναμη, ο Φόρκης και η Κητώ για τα κήτη της θάλασσας. Ο Νηρέας 

ζευγάρωσε με τη Δωρίδα, μια κόρη του Ωκεανού, και απέκτησε απ’ αυτήν πενήντα 

κόρες, τις Νηρηίδες, που προστάτευαν τα πέλαγα και τους θαλασσινούς και ζούσαν 

μέσα στις θαλασσοσπηλιές. Ο Θαύμος ενώθηκε με την Ηλέκτρα, μια άλλη κόρη του 

Ωκεανού, και έφερε στον κόσμο την πολύχρωμη, φτερωτή Ίριδα (προσωποποίηση 

του ουράνιου τόξου) και τις αρπακτικές Άρπυιες, την Αελλώ, τη Θύελλα και την 

Ωκυπέτη (Γοργόφτερη). Ο Φόρκης με την Κητώ, τα δυο αδέρφια, έσμιξαν μεταξύ 

τους και έφεραν στον κόσμο τις δύο Γραίες, γριές από γεννησιμιού τους, και τις τρεις 

Γοργόνες. 



Η Γαία συμβόλιζε για τους Έλληνες την αστείρευτη δύναμη και πηγή γονιμότητας. 

Θεωρήθηκε η παγκόσμια Μητέρα και μητέρα των θεών. Όσο για τον Έρωτα, την 

τρίτη πρωταρχική θεότητα, πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν ο γνωστός σκανταλιάρης 

θεός, ο γιος της Αφροδίτης που τόξευε με τα βέλη τους θεούς και ανθρώπους, αλλά 

μια δύναμη έλξης που οδηγούσε τα στοιχεία στις ενώσεις και τις συνθέσεις τους. Είχε 

απεριόριστη δύναμη, αλλά ήταν ο μόνος από τις τρεις πρώτες δυνάμεις που δεν 

απέκτησε δικά του παιδιά. 

 

 

 

Κοσμογονική θεωρία Αλκμάνα (7
ος

 αιώνας π.Χ.) 

 

Ο Αλκμάν ήταν λυρικός ποιητής της αρχαιότητας. Φαίνεται πως σε ένα από 

τα ποιήματά του ο Αλκμάν ασχολήθηκε με ένα είδος θεογονικής κοσμολογίας. 

Απόδειξη γι’ αυτό αποτελούν τμήματα από ένα σχόλιο σε πεζό λόγο που διασώζονται 

πάνω στον πάπυρο 2390 της Οξυρρύγχου (πόλη της Κάτω Αιγύπτου, όπου σε 

ανασκαφές βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός παπύρων με ελληνικά κυρίως κείμενα που 

έχουν το όνομα της πόλης και έναν κωδικό αριθμό), ο οποίος χρονολογείται από τον 

2ο μ.Χ. αιώνα.  Ο πάπυρος αυτός ήρθε στο φως της δημοσιότητας το 1957. 

  

Η κοσμογονική άποψη, η οποία διατυπώνεται από τον Αλκμάνα στα μέσα του 

7ου π.Χ., ασφαλώς περιγράφει απόψεις πολύ αρχαιότερες, οι οποίες συμπίπτουν με 

ορισμένες από τις σύγχρονες κοσμολογικές υποθέσεις, βάσει των οποίων το 

παρατηρήσιμο αστρικό σύμπαν γεννήθηκε από μια σημειακή ιδιομορφία στο 

εσωτερικό μίας λευκής οπής, όπου η τελευταία μπορεί, λόγω της χρονικής 

συμμετρίας των εξισώσεων Einstein, να θεωρηθεί ως μια χρονικά ανεστραμμένη 

μελανή οπή.  



Ας σημειωθεί ότι ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 διατυπώθηκαν 

παρεμφερείς υποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες οι λευκές οπές, που ίσως υπάρχουν, 

αποτελούν περιοχές του Σύμπαντος οι οποίες υφίστανται τη μεγάλη Έκρηξη με 

χρονική καθυστέρηση.  

Ο αλκμάνειος «πόρος» μπορεί να ταυτισθεί εννοιολογικά με τον λώρο 

Αϊνστάιν-Ρόζεν, η σημειακή ιδιομορφία με την έννοια «τέκμωρ», ενώ το αντι-

παράλληλο Σύμπαν από το οποίο εκκινεί ο λώρος με τον χώρο της αποίητης, 

αδιαμόρφωτης και μη αισθητής ύλης.  

 

 
 

Αυτός ο λώρος, σύμφωνα με τη σύγχρονη φυσική, μπορεί να ενώνει είτε δύο 

παράλληλα σύμπαντα, είτε δύο διαφορετικές περιοχές του ίδιου σύμπαντος.  

Η έννοια της λευκής οπής προκύπτει από το γεγονός ότι το «τέκμωρ» ως όριο 

του «πόρου» είναι, κατά τον Αλκμάνα, το σημείο εκδήλωσης αισθητής ύλης εκ του 

«μη όντος», αλλά και ενέργειας φωτεινής, εφόσον αμέσως μετά από αυτόν γεννήθηκε 

η ημέρα. 

 

Με βάση το κείμενο του παπύρου οι επιστήμονες συνοψίζουν το κοσμογονικό 

μοντέλο του Αλκμάνος ως εξής: 

 

1. Αρχικά η ύλη ήταν ταραγμένη και αδιαμόρφωτη, δεν είχαν δημιουργηθεί ακόμη 

ούτε ο Ήλιος ούτε η Σελήνη και κατ’ επέκτασιν ούτε το αστρικό Σύμπαν. Με άλλα 

λόγια, το αντιληπτό από τις αισθήσεις μας αστρικό Σύμπαν δημιουργήθηκε μέσω ενός 

μη παρατηρήσιμου, αποίητου και αδιαμόρφωτου υλικού, το οποίο προϋπήρχε. 

 

2. Τότε, στα πλαίσια του χώρου που ήταν γεμάτος από εκείνο το αόρατο και μη 

παρατηρήσιμο υλικό (μη ύλη), γεννήθηκε κάποιος που τακτοποιούσε τα πάντα (η 

Θέτις, το όνομα της οποίας προέρχεται από το ρήμα τίθημι, που σημαίνει τοποθετώ, 

ταξιθετώ,  τα απαρέμφατα: τιθέναι, θέσθαι) σαν τεχνίτης. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%AF%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%B3%CE%B5%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CF%84%CF%89%CE%BD
http://1.bp.blogspot.com/-Ej9GcxCYfOE/TnkST5p0BAI/AAAAAAAAA4o/A9GQfhti3Rs/s1600/wormhole1.jpg


 
 

3. Έπειτα, στο χώρο της μη ύλης δημιουργήθηκε ένας πόρος (στενή διάβαση, 

διάδρομος) που έπαιξε το ρόλο της αρχής. Δηλαδή η στενή αυτή διάβαση αποτέλεσε 

τον λώρο για να βγει η ταραγμένη, αδιαμόρφωτη και μη παρατηρούμενη ύλη από τον 

χώρο της αρχικής αισθητής ανυπαρξίας στον αισθητό χώρο του παρατηρήσιμου 

Σύμπαντος. 

 

4. Ακολούθησε η δημιουργία ενός ορίου – το τέκμωρ – που, σύμφωνα με τον 

φιλόλογο-μελετητή Μ.L. West, ήταν ένα κατευθυντήριο σημάδι μέσα στον πόρο ή, 

σύμφωνα με τον γάλλο ελληνιστή J.Ρ. Vernant, μέσα στα αστέρια. Δηλαδή, όταν η 

αποίητη και αδιαμόρφωτη ύλη διάβαινε το τέκμωρ, καθίστατο αυτομάτως 

διαμορφωμένη και αισθητή, εφόσον μπορούσε να δημιουργεί αισθητά αντικείμενα, 

όπως ο Ήλιος και η Σελήνη. Κατά την άποψη του φιλολόγου G.S. Kirk, το τέκμωρ, 

ως όριο, πιθανότατα ταυτίζεται και με την έννοια του απείρου του Αναξίμανδρου, ο 

οποίος επισκέφθηκε τη Σπάρτη (όπου έζησε ο Αλκμάν) μία γενιά αργότερα. 

 

5. Ο πόρος και το τέκμωρ συνυπήρχαν με το σκότος ως ένα ενιαίο σύνολο διακριτών 

γεγονότων. Ασφαλώς ολόκληρο το σύστημα «πόρος – τέκμωρ – σκότος» βρισκόταν 

εκτός του αισθητού Σύμπαντος. 

 

6. Μετά το όριο (τέκμωρ) δημιουργήθηκαν η ημέρα (πιθανότατα το φωτεινό μέρος 

του ημερονυκτίου και κατ’ επέκτασιν ο Ήλιος), η Σελήνη και το σκότος (πιθανότατα 

η νύχτα, το μη φωτεινό μέρος  σκοτεινό  του ημερονυκτίου). Μετά το όριο (τέκμωρ) 

αρχίζει να υλοποιείται το αισθητό Σύμπαν. 

 

7. Το φως της ημέρας (ακτινοβολίες) δεν ήταν πυκνό, αλλά υπεβοηθείτο από την 

ακτινοβολία του Ηλίου. «Στο σημείο αυτό» επισημαίνουν οι αστροφυσικοί «είναι 

ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο σχολιαστής δηλώνει πως το φως (οι ακτινοβολίες) 

της ημέρας “υπεβοηθείτο” από τον Ηλιο, ο οποίος κατά συνέπειαν δεν δημιουργούσε 

“εξ ολοκλήρου”. Το γεγονός αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ημέρα, στο 

σημείο αυτό του σχολίου, πιθανότατα δεν ταυτίζεται με το φωτεινό μέρος του 

ηλιακού ημερονυκτίου, αλλά με τη σημερινή, σύγχρονη και γενικευμένη έννοια της 

παρουσίας ακτινοβολιών, δηλαδή την έννοια του φωτός». 

 

  Λέει λοιπόν ο Αλκμάν ότι η ύλη όλων των πραγμάτων ήταν ταραγμένη και 

αποίητη, έπειτα γεννήθηκε κάποιος που τακτοποιούσε τα πάντα, έπειτα 

δημιουργήθηκε ένας πόρος και όταν παρήλθε αυτός ο πόρος, ακολούθησε ένα όριο (ή 

τέρμα, τέκμωρ). Και ο πόρος είναι η αρχή, ενώ το όριο σαν τέλος. Όταν γεννήθηκε η 

Θέτις, αυτά έγιναν η αρχή και το τέλος των πάντων και το σύνολο των πραγμάτων 

έχει φύσιν παρόμοια με το υλικό του χαλκού, ενώ η Θέτις με εκείνη του τεχνίτη και ο 

πόρος και το όριο (τέκμωρ) παρόμοια με εκείνη της αρχής και του τέλους.  

http://3.bp.blogspot.com/-e49gmajbdMQ/TnkR1tqTvFI/AAAAAAAAA4I/dG0_V_01tHo/s1600/Einstein-Rosenbridge.jpg


«Μπορούμε να πούμε ότι η κοσμολογική πρόταση του Αλκμάνα αποτελεί την 

μητέρα των αντίστοιχων σύγχρονων κοσμολογικών θεωριών.» (Μ. Δανέζης) 

 

Η δημιουργία σύμφωνα με τον Ορφέα - Το Κοσμικό Αβγό  (6ος αι. π.Χ.) 

 

Οι ορφικοί, οπαδοί θρησκευτικής κίνησης που εμφανίστηκε τον 6ο π.Χ. αι., 

απέδιδαν την ίδρυση της θρησκείας τους στον Ορφέα και τον θεωρούσαν δημιουργό 

πολλών επικών ποιημάτων με τον τίτλο “Θεογονία”. Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά 

τα ποιήματα έχει χαθεί.  

Στη θεογονία των ορφικών εκτός από το χάος, τη γαία, τον ουρανό, τον 

ωκεανό υπάρχουν κι άλλες πρωταρχικές δυνάμεις όπως ο χρόνος, ο αιθέρας, το ύδωρ 

και το κοσμικό αυγό. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ορφική θεογονία, στην 

αρχή υπήρχε ο αγέραστος χρόνος. Από το χρόνο δημιουργήθηκε ο αιθέρας και γύρω 

του ένα απέραντο χάσμα, το χάος. Μέσα στον αιθέρα δημιούργησε ο χρόνος το 

κοσμικό αβγό, που έλαμπε μέσα στο χάος μέσα από το οποίο ξεπήδησε ο Φάνης ο 

Πρωτόγονος, ο Έρωτας, αρσενικός και θηλυκός με τέσσερα μάτια, τέσσερα κεφάλια 

με μορφή ζώου, χρυσά φτερά και φωνή λιονταριού και κριού. Το όνομά του 

υποδηλώνει το φως και τον θεωρούσαν σαν το φωτεινό δημιουργό του κόσμου. 

Δημιούργησε τον ουρανό για να κατοικούν οι θεοί, τη γη και τη σελήνη. Με την 

αδελφή του, τη Νύχτα, γέννησε τον Ουρανό, που τον έκανε κυρίαρχο στους θεούς και 

τη Γαία. 

 Στην ελληνική σκέψη το αυγό είναι σύμβολο της Παρθενογένεσης,  δυναμική 

μορφή της αναγέννησης και της μεταμόρφωσης. 

Το φίδι που ελισσόταν γύρω από το αυγό, συμβόλιζε τον Κόσμο που 

περιβάλλεται από το Δημιουργικό Πνεύμα. 

Η διαδοχική γέννηση των θεών γίνεται όπως και στη Θεογονία του Ησίοδου 

με κάποιες μικρές αποκλίσεις. Ο Ουρανός εκδιώκεται από τον Κρόνο κι εκείνος με τη 

σειρά από το Δία, που δημιουργεί εκ νέου τον κόσμο. 

Ο Ζευς καταβροχθίζει το Φάνητα (ή Έρωτα) κι έτσι γίνεται παντοδύναμος. 

Κέντρο της θεογονίας είναι ο γιος του Δία και λυτρωτής του κόσμου Ζαγρεύς 

Διόνυσος. Ο Διόνυσος Ζαγρεύς ήταν γιος του Δία και της Περσεφόνης και με τη 

γέννησή του τερματίζεται η δημιουργία θεϊκών όντων. 

Οι Τιτάνες κατατεμαχίζουν και κατασπαράζουν το Διόνυσο, μόνο που η 

Αθηνά καταφέρνει να περισώσει την καρδιά του με την οποία ο Δίας τον 

ξαναδημιουργεί και τον επαναφέρει στη ζωή. Ο Δίας με τους κεραυνούς του τιμωρεί 

τους Τιτάνες και από τη στάχτη τους φτιάχνει το γένος των ανθρώπων. Αλλά επειδή η 



τέφρα των Τιτάνων περιείχε και την τέφρα του Διονύσου, ο άνθρωπος έχει δυο 

φύσεις. Μία τιτανική και μία θεϊκή. Θεϊκή είναι η ψυχή του και τιτάνιο είναι το σώμα 

του. 

 

ΙΙ. ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΦΙΛΟΣΟΣΟΦΙΚΕΣ  ΘΕΩΡΙΕΣ 

ΠΕΡΙ  ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ 

Το γεγονός της κοσμολογίας δηλαδή της προελεύσεως του Σύμπαντος, 

απασχόλησε ιδιαίτερα τον αρχαίο κόσμο και συστηματικότερα την αρχαιοελληνική 

φιλοσοφία. Όπως ήταν φυσικό, διατυπώθηκαν ποικίλες κοσμοθεωρίες περί 

κοσμογονίας αφού η κατασκευή του κόσμου για την αρχαιοελληνική αντίληψη ήταν 

αδιανόητη. Εξετάζοντας  αρχικά την ελληνική σκέψη πάνω στο θέμα της 

κοσμογονίας είναι απαραίτητο να γίνει ειδική μνεία στους Στωικούς, οι οποίοι 

ισχυριζόντουσαν ότι ο κόσμος (δηλαδή το Σύμπαν) είναι αποτέλεσμα απορροής του 

Θεού, ότι δηλαδή ο κόσμος αποτελεί ένα μέρος της ουσίας του. Μια άλλη 

κοσμοαντίληψη του ελληνισμού ήταν αυτή του Πλάτωνος, ότι ο Θεός φτιάχνει τον 

κόσμο από προϋπάρχουσα ύλη και προϋπάρχουσες ιδέες, συνεπώς, ο Θεός κατά τον 

Πλάτωνα είναι απλά διαμορφωτής και όχι απόλυτος δημιουργός. 

Οι Ίωνες ή φυσικοί φιλόσοφοι του 6ου αιώνα: 

    το πρόβλημα της αρχής και της δημιουργίας του κόσμου 

Δύο είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της σκέψης των Μιλησίων φιλοσόφων 

που μας επιτρέπουν να μιλούμε για οριστική ρήξη με την παραδοσιακή σοφία του 

παρελθόντος: η ανακάλυψη της φύσης και η άσκηση ορθολογικής κριτικής. Σ' αυτά 

πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ανάπτυξη της πολιτικής σκέψης, που χαρακτηρίζει 

έντονα την ελληνική φιλοσοφία, από τις αρχές της ως την κορύφωσή της με τον 

Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. 

Η ανακάλυψη της φύσης.  

Με τους Ίωνες φυσικούς φιλοσόφους (Θαλής, Αναξίμανδρος, Αναξιμένης, 

Ηράκλειτος κλπ)., οι άνθρωποι παύουν να πιστεύουν πως η γενεσιουργός αιτία του 

κόσμου είναι οι θεοί. Για πρώτη φορά περνούν από τη μυθολογική στην ορθολογική 

ερμηνεία και αντιλαμβάνονται τον κόσμο ως ένα σύστημα οργανωμένο σύμφωνα με 

εσωτερικούς δικούς του και γενικούς νόμους και όχι δημιουργημένο τυχαία και 

αυθαίρετα από κάποιες "υπερφυσικές" δυνάμεις. Συνεπώς, με την έκφραση 

ανακάλυψη της φύσης εννοούμε πως οι φιλόσοφοι αυτοί συλλαμβάνουν για πρώτη 

φορά τη διάκριση ανάμεσα σε "φυσικό" και "υπερφυσικό" και αναγνωρίζουν πως τα 

φυσικά φαινόμενα (ανάμεσα σε αυτά και η δημιουργία του κόσμου, καθώς και η 

δημιουργία του ανθρώπου) έχουν φυσικά αίτια, τα οποία ο άνθρωπος είναι σε θέση 

να ανακαλύψει και να κατανοήσει.  

 Η βάση της φιλοσοφίας των Ιώνων φυσικών φιλοσόφων ήταν  ο υλοζωϊσμός. 

Ο υλοζωϊσμός, ερμηνεύει τα πολλαπλά φαινόμενα με μία και μόνο απλή αρχή, την 

υποκείμενη πρωταρχική ουσία που παραμένει άφθαρτη και αναλλοίωτη παρ’ όλες τις 

επιφανειακές της μεταβολές. Η «Φύσις» είναι άπειρος, υλική, αυτοεξελισσομένη και 

αεικίνητος δύναμη, η οποία αενάως και αυτομάτως γεννά τα συνθετικά της τμήματα, 



όσο και τις μεμονωμένες μορφές των όντων, το δε «σώμα» της, η Ύλη, είναι ζώσα 

και αυτάρκης υπόσταση, αιτία του ιδίου της του εαυτού, ένα «αυτοαίτιον» που 

συμπεριλαμβάνει εντός αυτού όλες τις δημιουργικές δυνάμεις και όλα τα μερικά αίτια 

της γενέσεως και διαλύσεως των πραγμάτων. Άρα, τα πάντα είναι ύλη ζώσα και 

συνεπώς κάθε τι στη Φύση έχει, τουλάχιστον εν δυνάμει, ικανότητα για αίσθηση και, 

κατά προέκταση, για συνείδηση. Σύμφωνα με την διατύπωση του Θαλή ο Κόσμος 

είναι όλος «έμψυχος και δαιμόνων πλήρης». 

Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικότερα σημεία των θεωριών των αρχαίων 

Ελλήνων ( προσωκρατικών) φιλοσόφων.  

Κοσμογονία του Θαλή (624-546 π.Χ.) 

 

Ο Θαλής ο Μιλήσιος υπήρξε ο πρώτος που 

προσπάθησε να εξηγήσει τα φυσικά φαινόμενα με βάση 

φυσικές διαδικασίες. Χαρακτηριστική ήταν η προσπάθεια 

του να εξηγήσει το φαινόμενο των σεισμών. Σύμφωνα με 

τον Θαλή η Γη επιπλέει στο νερό και οι σεισμοί 

προκαλούνται όταν η Γη τραντάζεται από κύματα του 

νερού. Στην κοσμολογία του φιλόσοφου σημαντικό ρόλο 

παίζει το νερό (ύδωρ). Του αποδίδονται δύο κοσμολογικές 

απόψεις: Πρώτον, ότι η Γη έχει τη μορφή ενός κυκλικού 

δίσκου που στηρίζεται στο νερό και δεύτερον, ότι το νερό 

είναι η αρχή των πάντων. Είτε θεωρούσε ότι το νερό εκτός 

από κοσμογονική αρχή συμμετέχει στη σύσταση του 

κόσμου είτε όχι, το σημαντικό είναι ότι ο φιλόσοφος 

αφαιρεί από το νερό τη θεϊκή του ιδιότητα και το 

αναγνωρίζει μόνον ως φυσικό σώμα.  

 

 

Αναξίμανδρος (610-547 π.X.) 

 

Για τη γένεση του Κόσμου ο Αναξίμανδρος 

δίδασκε ότι αυτή άρχισε από την αδιαμόρφωτη 

μάζα του «άπειρου», όταν με έκκριση 

ξεχώρισε το «γόνιμον», δηλαδή το σπέρμα του 

θερμού και του ψυχρού, τα οποία πριν από το 

Δημόκριτο, τα εννοούσαν γενικά ως ουσίες 

και όχι ως ποιότητες. Ο Αναξίμανδρος, λοιπόν, 

εξήγησε τη δημιουργία του κόσμου με 

αφετηρία το άπειρο. Από το άπειρο ξεχώρισε 

μια φλόγα και ο νεφελώδης αέρας. Στον 

πυρήνα του νεφελώματος συμπυκνώθηκε η 

Γη, ενώ φλόγα περικύκλωνε τον αέρα. 

Κατόπιν η πύρινη σφαίρα εξερράγη και 

διαλύθηκε σε κύκλους τυλιγμένους από 

νεφελώδη αέρα. Οι κύκλοι απλώθηκαν και 

σχημάτισαν τα ουράνια σώματα. Ο 

Αναξίμανδρος θεωρεί πως τα άστρα είναι 

συμπυκνώσεις αερίων και πυρός που 



δημιουργήθηκαν από περιδινήσεις. Τελευταίο στάδιο της κοσμογονίας του 

φιλόσοφου, είναι η αποξήρανση τμημάτων της Γης υπό την επίδραση του Ήλιου. Ό,τι 

απέμεινε από αυτή την αρχική αποξήρανση διαμόρφωσε τη θάλασσα. Τούτη η 

βαθμιαία αποξήρανση είναι τμήμα μιας κυκλικής διαδικασίας που δεν οδηγεί, όμως, 

στην απορρόφηση ξανά της γης από το άπειρο. Ο Αναξίμανδρος διατύπωσε επίσης 

και μια πρώιμη εξελικτική θεωρία, βάσει της οποίας η ζωή εμφανίστηκε -μέσω 

προφανώς της αυτόματης γένεσης εξαιτίας της ηλιακής θερμότητας- στον πηλό ή τη 

λάσπη. Η εικόνα που έχει ο Αναξίμανδρος για τον κόσμο είναι βασισμένη σε 

μαθηματικές έννοιες. Ο κόσμος ως Όλον έχει μορφή σφαίρας και στο κέντρο του 

είναι τοποθετημένη η γη, που έχει μορφή κυλίνδρου και το πλάτος της είναι 

τριπλάσιο από το βάθος της. 

Αναξιμένης (585-528 π.Χ) 

 

    
 

Αναζήτησε την αρχή του κόσμου στον αέρα, τον οποίο όρισε ως μοναδική και 

άπειρη αρχή. Ο αέρας είναι ποσοτικά άπειρος και αυτό τον καθιστά ανεξάντλητη 

πηγή του γίγνεσθαι. Με τη θεωρία της πύκνωσης και της αραίωσης ερμήνευσε όλα τα 

φυσικά σώματα και φαινόμενα, προκειμένου να γίνουν αντιληπτά ως καταστάσεις 

που προέκυψαν από τις μεταβολές του αέρα. (Από τον αέρα μέσω της αραίωσης 

δημιουργείται το πυρ, ενώ μέσω της συμπύκνωσης δημιουργείται η γη και το ύδωρ). 

Θεωρούσε ως προϋπόθεση των μεταβολών του αέρα τη συνεχή κινητικότητά του. 

Καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του αέρα ως βασικού στοιχείου για την 

κοσμογονία του, είναι η ταύτιση της ψυχής με τον αέρα. «Όπως η ψυχή μας, όντας 

αέρας, μας συγκρατεί, έτσι και το πνεύμα και ο αέρας περιέχουν ολόκληρο τον 

κόσμο». Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη προσωκρατική ψυχολογική θέση. 

 Με τη θεωρία του αέρα, αν και κάπως απλοϊκή,  ο Αναξιμένης πέτυχε να κάνει 

ορισμένα βήματα καθοριστικά για την εξέλιξη της κοσμολογίας. Διδάσκοντας ότι ο 

αέρας είναι όχι μόνο πριν από τη γένεση του κόσμου αλλά και παντοτινά η μοναδική 

του ουσία προωθούσε το πρόβλημα από την κοσμογονία στην κοσμολογία, δηλαδή 

από την περιγραφική εξήγηση της καταγωγής του κόσμου στη λογική θεώρηση της 

δομής του και της λειτουργίας του 

Η δεύτερη γενιά των Ελλήνων φιλοσόφων (Ηράκλειτος και Παρμενίδης, 

Εμπεδοκλής και Αναξαγόρας) έθεσε το πρόβλημα της αλλαγής. Το σύμπαν, ο υλικός 

κόσμος, τα ζώα και οι άνθρωποι ανάγονται σε μια κοινή αρχή. Τι είναι όμως αυτό που 

επέτρεψε στην αρχή, στην πρώτη ύλη, από την οποία τα πάντα δημιουργήθηκαν, να 

« Όπως η ψυχή που είναι 

αέρας συγκρατεί το σώμα, 

έτσι και ο αέρας συνέχει το 

σύμπαν.» 



μεταλλαχθεί και να καταλήξει στην ποικιλία που βλέπουμε γύρω μας; Ποιες 

διαδικασίες και ποιοι φυσικοί νόμοι επιτρέπουν την αλλαγή και την πολυμορφία; 

 

Ηράκλειτος (540-480 π.Χ.) 

 

«Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’αυτό μένειν» 

 

 

Ο Ηράκλειτος, που για την πυκνή φιλοσοφική του γλώσσα επονομάστηκε 

σκοτεινός, διατεινόταν ότι ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δημιουργίας ή 

θεϊκής γένεσης, αλλά υπάρχει προαιώνια και περιγράφεται ως ζωντανή φωτιά, η 

οποία εναλλάξ δυναμώνει και εξασθενεί, χωρίς ποτέ να σβήνει εντελώς. Το αιώνιο 

πυρ διανύει μια κυκλική τροχιά κατά την οποία μετατρέπεται σε θάλασσα, κατόπιν σε 

γη, για να ακολουθήσει η αντίστροφη διαδικασία μετατροπής της γης σε θάλασσα και 

της θάλασσας σε φωτιά. Το πυρ του Ηράκλειτου είναι μια κοσμολογική σταθερά που 

παντοτινά κινείται και μεταμορφώνεται, χωρίς ποτέ να χάνει την ταυτότητά του. Η 

διαρκής κίνηση και μεταβολή αποτελεί το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της 

πραγματικότητας, το οποίο εξέφρασε ο φιλόσοφος με την εικόνα ενός ποταμού που 

παραμένει ίδιος, ενώ το νερό που κυλάει μέσα του αλλάζει διαρκώς. Έτσι, θεωρούσε 

ότι «κανείς δεν μπορεί να βουτήξει δύο φορές στο ίδιο ποτάμι». Η διαρκής 

αλληλεπίδραση του ενός στοιχείου πάνω στο άλλο, ο συνεχής πόλεμος, η 

ακατάπαυστη σύγκρουση των πραγμάτων, έχει ως συνέπεια τη διαρκή αλλαγή. Η 

αλλαγή αυτή όμως δεν είναι ούτε αυθαίρετη ούτε ανεξέλεγκτη. Υπόκειται σε νόμους, 

που επιτρέπουν τη διατήρηση της ισορροπίας και της αρμονίας.  

 

 

 

 

 



Παρμενίδης ο Ελεάτης. (Γέν. γύρω στα 515 π.Χ.). 

 
 

Για την αρχή και την πολυμορφία του κόσμου, ο Παρμενίδης πίστευε στην 

ύπαρξη ενός μοναδικού, αγέννητου και άφθαρτου όντος που δεν μερίζεται και δεν 

αλλάζει, αλλά παραμένει ακίνητο και αναλλοίωτο, έξω από τον χρόνο.  Για τη θέση 

του αυτή ο Παρμενίδης βρέθηκε στους φιλοσοφικούς αντίποδες του Ηράκλειτου. 

 

Εμπεδοκλής από τον Ακράγαντα. (Μέσα του 5ου αιώνα).  
 

 
 

Για την αρχή του σύμπαντος, ο Εμπεδοκλής αρνείται τη θεωρία του 

Παρμενίδη για το αναλλοίωτο των πραγμάτων και διδάσκει πως η γη, το νερό, ο 

αέρας και η φωτιά, τα τέσσερα βασικά στοιχεία, διαρκώς αναμειγνύονται και 

διαχωρίζονται δημιουργώντας, με τη συνεχή αλλαγή τους, την ποικιλία του 

σύμπαντος. Η διαρκής αυτή ένωση και διάσπαση προκαλείται από την παρέμβαση 

δύο μεγάλων αντίθετων δυνάμεων, της Φίλιας (Αγάπης) και του Νείκους 

(Εχθρότητας). 

 

Αναξαγόρας ο Κλαζομένιος. (Γέν. γύρω στα 497 - θάν. 428/7) 

 

Ο Αναξαγόρας πίστευε πως τίποτα δεν γεννιέται και τίποτα δεν χάνεται, πως 



όλα υπάρχουν από την αρχή και πως η μόνη αλλαγή συνίσταται στη διαρκή ανάμειξη 

και διάσπαση των στοιχείων που ήδη υπάρχουν. Πρωτότυπη είναι η θεωρία του 

σύμφωνα με την οποία το κάθε πράγμα περιλαμβάνει, έστω και σε απειροελάχιστη 

ποσότητα, όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Για παράδειγμα, η τροφή περιλαμβάνει και αίμα 

και σάρκα και οστά και τρίχες· έτσι γίνεται δυνατόν, με τη λήψη της τροφής, να 

παράγει ο οργανισμός μας αίμα, σάρκα, οστά και τρίχες. Η σημαντικότερη όμως 

θεωρία του είναι η θεωρία του Νου. Απορρίπτοντας οριστικά τον υλισμό των Ιώνων 

φιλοσόφων, δηλαδή τη θεωρία μιας ύλης που διαθέτει τη "θεϊκή" ιδιότητα να 

δημιουργεί, ο Αναξαγόρας ισχυρίστηκε πως αυτό που οδηγεί στη δημιουργία και τη 

γένεση των πραγμάτων είναι ο Νους. Ο Νους εξουσιάζει όλα τα όντα, τη Φύση, 

ακόμα και την ιστορία του ανθρώπου, την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό. 

 

Λεύκιππος και Δημόκριτος (Η ατομική θεωρία)  

 

Τη θεωρία των ατόμων τη διατύπωσε πρώτος ο Λεύκιππος ο Μιλήσιος και 

την ανέπτυξε ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης, που γεννήθηκε γύρω στα 460 π.Χ. (ήταν 

συνομήλικος του Σωκράτη). Άτομο είναι η μικρότερη ποσότητα ύλης που δεν μπορεί 

να υποστεί άλλη διαίρεση, άλλη τομή. Κατά τους ατομικούς, τα άτομα είναι άπειρα 

και βρίσκονται σε διαρκή κίνηση. Η κίνηση προκαλεί συγκρούσεις και ενώσεις 

ανάμεσά τους με αποτέλεσμα τη δημιουργία σύνθετων σωμάτων. Τα άτομα 

παραμένουν αναλλοίωτα, αλλά οι ενώσεις τους έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 

των ποιοτήτων που παρατηρούμε στη φύση, δηλαδή των χρωμάτων, των γεύσεων, 

των θερμοκρασιών κ.τ.λ. Άρα, περισσότερο από τα ίδια τα άτομα, η κίνηση είναι η 

ανώτατη αρχή, που προκαλεί τη δημιουργία του κόσμου και που σ' αυτήν οφείλεται η 

πολυμορφία του.  

 

 

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑΣ 

 
Από την αρχαιότητα έως και σήμερα, οι φυσικές επιστήμες έχουν περάσει από 

διάφορα στάδια και μορφές. Αρχικά, οι φυσικές επιστήμες δεν αντιμετωπίζονταν 

ξεχωριστά από τις φιλοσοφικές ιδέες και τις θρησκευτικές αντιλήψεις των ανθρώπων. 

Οι τρεις αυτοί κλάδοι (φυσικές επιστήμες, φιλοσοφία και θρησκεία) άλλοτε 

συμπορεύονταν και άλλοτε συγκρούονταν επηρεάζοντας θετικά ή αρνητικά την 

εξέλιξη της ανθρωπότητας. Από την περίοδο του Διαφωτισμού (17ος αι.), όμως, και 



μετά οι φυσικές επιστήμες αλλάζουν διάσταση. Η τάση προς την ορθολογική 

ερμηνεία του κόσμου και η εναντίωση στο δογματισμό οδηγεί στην επιστημονική 

επανάσταση.  Οι φυσικές επιστήμες πλέον αποτελούν το κλειδί για να κατακτήσει ο 

κόσμος τη γνώση και να κατανοήσει τα φυσικά φαινόμενα που συμβαίνουν γύρω του. 

Οι ερμηνείες δεν στηρίζονται πια σε μια αόρατη δύναμη, αλλά στους νόμους που 

διέπουν την ύλη και την ενέργεια, τους οποίους ο άνθρωπος με την πρόοδο της 

τεχνολογίας μπορεί να επαληθεύσει πειραματικά. Η ιδέα της δημιουργίας 

προσλαμβάνει μια ιδιαίτερη και συγκεκριμένη έννοια στο επιστημονικό πλαίσιο, και 

δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της "δημιουργίας εκ του μηδενός» που 

συναντάμε στη μεταφυσική ή σε μονοθεϊστικές θεολογίες. Στη στενή και πιο συχνή 

χρησιμοποιούμενη έννοια της, σημαίνει τις προδιαγραφές που πρέπει να υπήρχαν στο 

σύμπαν στον αρχικό χρόνο, μαζί με τους νόμους της φυσικής οι οποίοι έχουν 

εξελιχθεί από αυτή την αρχική κατάσταση μέχρι σήμερα. Έτσι, προκειμένου να 

συζητήσουμε για τη δημιουργία, χρειαζόμαστε να εξετάσουμε ποιες μπορεί να ήταν 

οι αρχικές συνθήκες. Έτσι, η επιστημονική έννοια της «Δημιουργίας» είναι στην 

πραγματικότητα μια μαθηματική περιγραφή με εξισώσεις και αρχικές συνθήκες μιας 

«φυσικής αρχής» ή μια «εμφάνιση από κάτι».  

 

ΝΕΦΕΛΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ  ΚΑΝΤ (1755)   

  

Από τη μελέτη της ηλικίας του στερεού φλοιού της Γης και των μετεωριτών 

είναι δυνατόν να προσδιοριστεί  η εποχή σχηματισμού του ηλιακού μας συστήματος, 

η οποία, με τη βοήθεια πυρηνικών τεχνικών ραδιοχρονολόγησης, εκτιμάται μεταξύ 4 

και 5 δισεκατομμυρίων ετών. Η σύγχρονη κοσμογονία του ηλιακού μας συστήματος  

άπτεται της νεφελικής θεωρίας, που διατυπώθηκε το 18ο αιώνα από τον Καρτέσιο 

(Descartes), τον  Καντ (Kant) και τον Λαπλάς (Laplace) και εκσυγχρονίστηκε, ως 

αποτέλεσμα της ανάπτυξης της αστροφυσικής.  

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή το πλανητικό μας σύστημα είναι αποτέλεσμα 

μιας συμπύκνωσης νεφελώδους ύλης, ενός τεράστιου νέφους αερίων και σκόνης. 

Κατά τον Καντ τα νεφελώματα είναι οι περιοχές όπου δημιουργούνται τα πλανητικά 

συστήματα και οι συμπυκνώσεις της ύλης παίρνουν το σχήμα αυτό λόγω της 

περιστροφής τους και της δράσης των δυνάμεων βαρύτητας. Συγκεκριμένα, όπως 

υποστηρίζει ο Καντ, το δικό μας πλανητικό σύστημα δημιουργήθηκε από ένα τέτοιο 

αρχικό, εκτεταμένο και ομογενές σφαιρικό νεφέλωμα, που αποτελούνταν κυρίως από 

σκόνη. Το νεφέλωμα αυτό ονομάστηκε "ηλιακό", επειδή από το κεντρικό τμήμα του, 

όταν αυτό έχασε την ομοιογένειά του και έγινε πυκνότερο, δημιουργήθηκε ο αστέρας 

που σήμερα ονομάζουμε "Ήλιο", ενώ από το περιφερειακό του τμήμα 

δημιουργήθηκαν οι πλανήτες και οι δορυφόροι τους. Αυτό συνέβη όταν το νεφέλωμα 

άρχισε σιγά - σιγά να εκτελεί περιστροφική κίνηση. Το αποτέλεσμα αυτής της 

περιστροφής ήταν η βαθμιαία πλάτυνση του αρχικού νεφελώματος που οδήγησε στο 

σχηματισμό ενός νεφελώδους δίσκου στροβιλιζόμενου γύρω από τον Ήλιο και 

τελικώς στην κατάτμησή του σε στερεούς πρωτοπλανήτες, οι οποίοι σταδιακά 

εξελίχθηκαν στους σημερινούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος μέσα από τις 

διαδικασίες της σύλληψης και της συσσωμάτωσης υλικού. Με άλλα λόγια, διάφορες 

συμπυκνώσεις της ύλης του νεφελώματος σε διάφορες αποστάσεις από την κεντρική 

συμπύκνωση συγκέντρωσαν, με τη βοήθεια της βαρύτητας, περισσότερη ύλη και έτσι 

εξελίχθηκαν σε πλανήτες και δορυφόρους πλανητών. Οι διαδικασίες αυτές έγιναν σε 

συνθήκες σχετικά χαμηλών θερμοκρασιών, έτσι ώστε η Γη να είναι αρχικά ένα 

ψυχρό, στερεό κατά βάση σώμα. Θερμοπυρηνικές αντιδράσεις παρήγαγαν την 



ενέργεια για την τεράστια αύξηση της θερμοκρασίας που "άναψε" τελικά τον Ήλιο, 

ενώ τα παγιδευμένα ραδιενεργά στοιχεία στο εσωτερικό της Γης διασπάστηκαν 

προκαλώντας τη θέρμανσή της. 

Τα βασικά στοιχεία της αέριας φάσης του νέφους ήταν το υδρογόνο και το 

ήλιο, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά τη Μεγάλη Έκρηξη. Τα βασικά συστατικά της 

σκόνης ήταν το πυρίτιο και ο άνθρακας, στοιχεία που σχηματίστηκαν στους πυρήνες 

μεγάλων αστέρων, οι οποίοι ανήκαν στις πρώτες γενιές αστέρων του Γαλαξία μας, 

και στη συνέχεια διασκορπίστηκαν στο διάστημα, όταν τα αστέρια αυτά εξερράγησαν 

ως υπερκαινοφανείς. Στη συνέχεια, το νεφέλωμα αυτό άρχισε να ψύχεται και να 

δημιουργούνται  διάφορες χημικές ενώσεις. Όταν η θερμοκρασία έπεσε κάτω από τα 

2000K σχηματίστηκαν ενώσεις αργιλίου, μαγνησίου, ασβεστίου και τιτανίου, ενώ 

κάτω από τα 1000K εμφανίστηκαν ενώσεις του πυριτίου και οξείδια μετάλλων. Στα 

180K σχηματίστηκε πάγος από τους υδρατμούς και στα εξωτερικά μέρη 

του νεφελώματος, όπου η θερμοκρασία είχε πέσει στα 20K, στερεοποιήθηκε το 

μεθάνιο. Αποτέλεσμά της  ήταν ο σχηματισμός μικροσκοπικών κόκκων σκόνης από 

τη στερεά φάση διαφόρων χημικών ενώσεων. Έτσι, στο ηλιακό νεφέλωμα τα αέρια 

και οι κόκκοι σκόνης άρχισαν να συγκεντρώνονται και να σχηματίζουν όγκους ύλης 

με διάμετρο μερικά χιλιόμετρα. Το ηλιακό νεφέλωμα συμπυκνώθηκε και σχημάτισε 

έναν περιστρεφόμενο δίσκο, ο οποίος αποτελούνταν από σώματα που ονομάστηκαν 

πλανητοειδείς. Οι μεγαλύτερες μονάδες, οι πλανητοειδείς άρχισαν να συγκρούονται 

μεταξύ τους και να σχηματίζονται πρωτοπλανήτες, αποτελούμενοι από τη συνένωση 

μεγάλου αριθμού πλανητοειδών και για αυτό το λόγο η σύστασή τους ήταν ίδια σε 

κάθε θέση από το κέντρο προς την επιφάνεια.  Η στροφορμή του αρχικού νέφους σε 

συνδυασμό με τη βαρυτική έλξη που ασκούσε ο ήλιος στο ηλιακό νεφέλωμα και την 

τριβή, είχε ως αποτέλεσμα οι τροχιές των πρωτοπλανητών να βρίσκονται περίπου στο 

ίδιο επίπεδο. Στη συνέχεια, η θερμοκρασία στο εσωτερικό των πρωτοπλανητών 

αυξήθηκε λόγω βαρυτικής συστολής και της διάσπασης των ραδιενεργών στοιχείων 

που περιείχαν. Τα στερεά υλικά έλιωσαν και τα βαρύτερα από αυτά συγκεντρώθηκαν 

στο κέντρο του κάθε πρωτοπλανήτη, ενώ τα ελαφριά ανέβηκαν στην επιφάνεια. Την 

περίοδο αυτή οι πλανήτες ήταν σε ρευστή ή αεριώδη κατάσταση και έτσι απέκτησαν 

σφαιρικό σχήμα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκαν 8 από τους 9 μείζονες πλανήτες 

του ηλιακού μας συστήματος ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη, ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο 

Ουρανός, και ο Ποσειδώνας τους οποίους αργότερα μαζί με τον Πλούτωνα θα 

ονομάζουμε απλώς πλανήτες. Ένα μέρος από τους πλανητοειδής που δε συμμετείχαν 

στο σχηματισμό πρωτοπλανητών ενώθηκε και σχημάτισε δορυφόρους των πλανητών, 

ενώ ένα άλλο μέρος σχημάτισε ελάσσονες πλανήτες και τους μετεωροειδείς καθώς 

και τους κομήτες.  

  Είναι γεγονός ότι η θεωρία του Καντ απορρίφθηκε στη συνέχεια. Εν τούτοις, 

αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκαν οι νεώτερες και πληρέστερες 

θεωρίες, οι οποίες στην πραγματικότητα αποτελούν μια πιο σωστή έκφραση της ίδιας 

θεωρίας. 

ΘΕΩΡΙΑ  ΝΕΦΕΛΙΚΉΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ  ΛΑΠΛΑΣ (1796) 

 Στα τέλη του 18
ου

 αιώνα (1796), ο Γάλλος μαθηματικός Pierre Laplace 

πρότεινε μια νέα θεωρία, παρόμοια με εκείνη του Καντ, στην οποία τα στάδια 

εξέλιξης ήταν σαφέστερα και περισσότερο δικαιολογημένα. Παρά τις όποιες ατέλειές 

της η θεωρία αυτή είχε περιβληθεί με μεγάλο κύρος από την εποχή που διατυπώθηκε 

μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα. Ο Laplace δεχόταν ότι προϋπήρχε ένα λεπτό 

περιστρεφόμενο νεφέλωμα σε μορφή δίσκου που έφτανε μέχρι την απόσταση του 

Ποσειδώνα. Το κεντρικό του μέρος ήταν πυκνότερο, ενώ τα ακρινά του μέρη ήταν 



αραιότερα.  Οι δυνάμεις βαρύτητας του έδωσαν μια συστολή, οπότε η περιστροφική 

του κίνηση γινόταν ολοένα και πιο γρήγορη, σύμφωνα με την αρχή διατήρησης της 

κινητικής ροπής. Όταν η φυγόκεντρη δύναμη, που αναπτύσσεται από τη μεγάλη 

ταχύτητα περιστροφής, έγινε μεγαλύτερη από τη βαρύτητα, κάποιες ποσότητες 

αεριώδους ύλης αποσπάστηκαν από το ισημερινό επίπεδο του νεφελώματος εκείνου 

και αποτέλεσαν ομόκεντρους δακτυλίους, ενώ η κεντρική περιοχή που περιέχει το 

μεγαλύτερο ποσό ύλης σχημάτισε τον Ήλιο. Αργότερα,  από την ύλη των δακτυλίων 

που συγκεντρώθηκε σ’ ένα σημείο εξαιτίας της ψύξης και των δυνάμεων βαρύτητας 

που επιδρούσαν πάνω στην ύλη του δακτυλίου σχηματίστηκαν οι πλανήτες και με 

παρόμοια διαδικασία και οι δορυφόροι τους. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, οι 

δακτύλιοι του Κρόνου οφείλονται σε ύλη που συγκεντρώθηκε γύρω από αυτόν, η 

οποία όμως δεν είχε την απαιτούμενη πυκνότητα, ώστε να σχηματίσει δορυφόρους 

και έτσι παράμεινε υπό μορφή δακτυλίου. Από τη διάσπαση ενός τέτοιου δακτυλίου 

γεννήθηκαν οι αστεροειδείς, ενώ οι κομήτες δεν είναι τίποτα άλλο παρά υπολείμματα 

του αρχικού νεφελώματος.  

Στην πράξη, όμως, μια τόσο γρήγορη περιστροφή του ΄Ηλιου, η οποία θα 

δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αποσπαστούν οι δακτύλιοι με δράση της 

φυγόκεντρης δύναμης, δεν είναι δυνατό να αναπτυχθεί. Έτσι, και η θεωρία του 

Λαπλάς απορρίφθηκε στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. 

ΘΕΩΡΙΑ CHAMPERLIN και MOULTON (1900) 

Σύμφωνα με αυτή, η δημιουργία του πλανητικού μας συστήματος οφείλεται 

στην προσέγγιση ενός άστρου στην περιοχή του Ήλιου. Από την έλξη του 

δημιουργήθηκαν σε αυτόν δύο μεγάλα παλιρροϊκά κύματα, τα οποία εκτόξευσαν 

μεγάλες ποσότητες ύλης, βοηθούμενα και από την επεκτατική τάση τους λόγω 

υψηλής θερμοκρασίας. Τα παλιρροϊκά εκείνα εξογκώματα απέκτησαν σπειροειδή 

μορφή και σιγά-σιγά σχημάτισαν συμπυκνώσεις που εξελίχτηκαν σε πλανήτες, οι 

οποίοι κινούνταν γύρω από τον ήλιο εξαιτίας της έλξης που ασκούσε σε αυτούς. Το 

επίπεδο των τροχιών των πλανητών ταυτιζόταν με το επίπεδο που ορίζεται από το 

κέντρο του Ήλιου και την τροχιά του άστρου. Αρχικά οι τροχιές των πλανητών ήταν 

πολύ ελλειπτικές. Στη συνέχεια, όμως, μετατράπηκαν σε σχεδόν κυκλικές, επειδή δτο 

δρόμο τους συναντούσαν διάχυτη ύλη, η οποία με την αντίστασή της μείωνε διαρκώς 

την ταχύτητά τους, ενώ συγχρόνως έπεφτε και η θερμοκρασία τους. Έτσι, από τους 

μεγάλους πυρήνες συγκεντρώσεων δημιουργήθηκαν οι πλανήτες, από τους 

μικρότερους οι αστεροειδείς, ενώ από τους μικρούς πυρήνες που σχηματίστηκαν 

κοντά στους μεγαλύτερους προήλθαν οι δορυφόροι των πλανητών. Η θεωρία αυτή, 

ωστόσο, βασίζεται σε ένα τυχαίο  γεγονός (προσέγγιση του άστρου), δε δικαιολογεί 

τη χημική σύσταση, την κατανομή των μεγεθών κ.λπ. και έτσι είχε την ίδια τύχη με 

τις προηγούμενες.   

Η  ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MAX PLANCK (1900) 

 

Η κβαντική θεωρία είναι σήμερα γνωστή ως η θεωρία που κυβερνά τα 

πάντα στον Κόσμο, από τα μικρότερα υπο-ατομικά σωματίδια μέχρι τις δυνάμεις που 

διέπουν το διάστημα, ακόμη και τον ίδιο το χρόνο. Εξηγεί το πώς λειτουργούν τα 

μικροτσίπ, γιατί η κιμωλία είναι άσπρη και πώς τα άτομα απελευθερώνουν πυρηνική 

ενέργεια. Ενισχύει και βοηθά στην ανάπτυξη ολόκληρης της βιομηχανίας 

ηλεκτρονικών ειδών, και μπορεί να δώσει εξηγήσεις ακόμη και για την γένεση του 

σύμπαντος. Ο Planck  θεωρείται ως ο πατέρας της κβαντικής θεωρίας. 



Μελετώντας τις θεμελιώδεις ιδιότητες της θερμότητας και προσπαθώντας να 

κατανοήσει τη φύση της θερμότητας και του φωτός που παρήγαγε ένα απλό φωτεινό 

αντικείμενο, διαπίστωσε πως έπρεπε να αποδεχτεί μια «αστεία» -φαινομενικά τότε- 

ιδέα: η ενέργεια που εξέπεμπε ένα σώμα σε μορφή ακτινοβολίας δεν ήταν συνεχής 

αλλά «χωρισμένη» σε διακεκριμένα ποσά, τα οποία αποκάλεσε «κβάντα» (quanta) 

που στη Λατινική σημαίνει «πόσα». Ο Planck  διατύπωσε τους νόμους που διέπουν 

αυτά τα διακεκριμένα ποσά ενέργειας.  

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ AΪΝΣΤΑΪN (1915)  

 Σ΄ αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της σχέσης χώρου, χρόνου και 

βαρύτητας. Το βασικό της αξίωμα είναι η αρχή της ισοδυναμίας, σύμφωνα με την 

οποία δύο παρατηρητές, από τους οποίους ο ένας βρίσκεται σ’ ένα ομογενές πεδίο 

βαρύτητας και ό άλλος επιταχύνεται με σταθερή επιτάχυνση, θα αντιληφθούν τα ίδια 

φυσικά φαινόμενα και θα διατυπώσουν τους ίδιους φυσικούς νόμους. Σύμφωνα με 

αυτή η ύλη προκαλεί καμπύλωση του χωροχρόνου. Σ’ έναν καμπυλωμένο χώρο το 

φως δεν κινείται ευθύγραμμα. Το είδος της καμπύλωσης του χώρου του σύμπαντος 

εξαρτάται από την πυκνότητα της  ύλης που περιέχει. 

Πριν καταλήξει το 1917 ο Αϊνστάιν στο κοσμολογικό του πρότυπο, έκανε τις 

εξής τρεις υποθέσεις: 

α. Σύμφωνα με την πρώτη, το Σύμπαν είναι ομογενές και ισότροπο σε μεγάλη 

κλίμακα, δηλαδή το ίδιο παντού κατά μέσο όρο και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. 

β. Σύμφωνα με την δεύτερη υπόθεση, αυτό το ομογενές και ισότροπο Σύμπαν έχει μια 

κλειστή χωρική γεωμετρία. 

Όσον αφορά την πρώτη υπόθεση, ο ολικός όγκος ενός τρισδιάστατου χώρου με 

ομοιόμορφη θετική καμπύλη θα έπρεπε να είναι περιορισμένος, αλλά χωρίς να έχει 

άκρα ή όρια – αυτό για να συμφωνεί με την πρώτη υπόθεση. 

γ. Η τρίτη υπόθεση πρόβλεπε ότι το Σύμπαν στην γενικότητά του είναι στατικό, 

δηλαδή οι μεγάλης κλίμακας ιδιότητές του δεν μεταβάλλονται με τον χρόνο. 

Μάλιστα η φιλοσοφική έλξη της ιδέας ότι το Σύμπαν κατά μέσο όρο δεν είναι 

μόνο ομογενές και ισότροπο στον χώρο, αλλά και σταθερό στον χρόνο ήταν τόσο 

μεγάλη, ώστε η Σχολή των Βρετανών κοσμολόγων, των διάσημων αστροφυσικών 

Herman Bondi, fred Hoyle και Thomas Gold να την ονομάσει «τέλεια κοσμολογική 

αρχή» και να την αναγάγει, την δεκαετία του ’50, στο ύψιστο σημείο τελειοποίησης 

με το ονομαζόμενο «πρότυπο της σταθερής κατάστασης». Πράγματι, το 1948 οι 

παραπάνω αστροφυσικοί με ανεξάρτητες εργασίες τους, διατύπωσαν την άποψη ότι 

το Σύμπαν, εκτός από ισότροπο και ομογενές, πιθανόν να είναι και σταθερής 

πυκνότητας, δηλαδή αμετάβλητο στον χρόνο. Αυτή ακριβώς είναι η «τέλεια 

κοσμολογική αρχή», η οποία οδήγησε στην Κοσμολογία της Συνεχούς Δημιουργίας 

(Steady state theory). 

Ως προς την φιλοσοφική τεκμηρίωση της Συνεχούς Δημιουργίας ύλης εκ του 

μηδενός, ο Sir fred Hoyle αναφέρει: «Εφ’ όσον δεν μας ενοχλεί φιλοσοφικά το ότι η 

φύση παρανόμησε δημιουργώντας τεράστιες ποσότητες ύλης εκ του μηδενός, 

σύμφωνα με την Θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης την στιγμή t = 0, δεν βλέπω τον λόγο 

να αντιδράσουμε στην ιδέα ότι η φύση μπορεί να μικροπαρανομεί σε τακτά χρονικά 

διαστήματα». 



Η αρχή της απροσδιοριστίας και του ενιαίου πεδίου στοιχειωδών σωματιδίων 

του Βέρνερ Χάιζεμπεργκ (1927) 

Βασικό αξίωμα της κβαντομηχανικής είναι η «Αρχή της Απροσδιοριστίας» 

(1927). «Είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς με ακρίβεια τη θέση και την ταχύτητα 

ενός φωτονίου, είτε πρακτικά, είτε θεωρητικά», είπε ο Χάιζενμπεργκ στην περίφημη 

αρχή του, η οποία άλλαξε την εικόνα μας για το Σύμπαν. Η απροσδιοριστία δεν 

οφείλεται στην έλλειψη δεξιοτήτων του ανθρώπου να πραγματοποιήσει με 

ακρίβεια μετρήσεις στον μικρόκοσμο αλλά σε μία πραγματική ιδιότητα του φυσικού 

κόσμου, η οποία εμφανίζεται και πειραματικά (είναι άμεση συνέπεια 

του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού της ύλης). Ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτή την 

αβεβαιότητα στην καθημερινότητα είναι ότι εμφανίζεται σε πολύ μικρή κλίμακα και 

γίνεται κυρίως εμφανής στον μικρόκοσμο. 

Μια από τις πολλές μαθηματικές εκφράσεις της αρχής:  

Το γινόμενο της αβεβαιότητας ∆x της θέσης ενός σωματιδίου επί την αβεβαιότητα 

της ορμής του σωματιδίου ∆p δεν δύναται να γίνει μικρότερο μιας παγκόσμιας 

σταθεράς που είναι η ίδια για όλα τα συστήματα αναφοράς, αδρανειακά και µη: 

 ∆x•∆p ≥ h.  

Όπου: 

p = η ορμή του σωματιδίου,  

x = η τιμή της θέσης του.  

  

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ (BIG BANG, LEMAITRE 1927).  
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Μία θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου βασίζεται στο γεγονός ότι στο 

μακρινό παρελθόν όλα τα ουράνια σώματα του σύμπαντος βρίσκονταν σε πολύ 

κοντινή απόσταση μεταξύ τους, δηλαδή σε άπειρη πυκνότητα. Έτσι οι επιστήμονες 

οδηγήθηκαν στη θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης (Big Bang). Πρόκειται για την πιο 

διαδεδομένη θεωρία για τη δημιουργία του σύμπαντος στην επιστήμη της 

κοσμολογίας, σύμφωνα με την οποία το Σύμπαν ξεκίνησε από μια αρκετά πυκνή και 

θερμή κατάσταση πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια.  

  Εισηγητές της υπήρξαν ο Βέλγος Αββάς και αστρονόμος Ζωρζ Λεμαίτρ. Το 

μοντέλο της Μεγάλης Έκρηξης οικοδομείται με βάση τη Γενική Θεωρία της 

Σχετικότητας του Αινστάιν και τη Φυσική των στοιχειωδών σωματιδίων. Η βασική 

του υπόθεση είναι ότι ο χώρος, ο χρόνος, η ύλη και η ακτινοβολία γεννήθηκαν 

ταυτόχρονα κάποια στιγμή στο μακρινό παρελθόν. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η 

αρχή του Σύμπαντος εντοπίζεται σε ένα μαθηματικά ανώμαλο σημείο, όπου 

ολόκληρη η μάζα του είναι συγκεντρωμένη σε ένα πρωταρχικό άτομο, μηδενικής 

εντροπίας, με την ακτίνα και τον χρόνο να έχουν μηδενικές τιμές (R=0, t= 0). Η 

έκρηξη αυτού του πρωταρχικού ατόμου που προκαλεί την αρχική εκθετική διαστολή 

του Σύμπαντος (πληθωριστική διαστολή), οδηγεί στον σταδιακό σχηματισμό των 

πρώτων χημικών στοιχείων και εν συνεχεία των quasars, των γαλαξιών και των 

πλανητικών συστημάτων. Με άλλα λόγια, το σύνολο της ύλης του σύμπαντος, πριν 

από τη διαστολή του, ήταν συγκεντρωμένο μέσα σ’ έναν εξαιρετικά μικρό χώρο, σε 

μια σφαιρική περιοχή, γνωστή ως «κοσμικό αυγό», κάτω από συνθήκες ασύλληπτα 

υψηλών τιμών πίεσης, πυκνότητας και θερμοκρασίας. Όταν η θερμοκρασία σ’ αυτό 

το χώρο ξεπέρασε μια ορισμένη κρίσιμη στιγμή, και η πίεση δεν μπορούσε να 

συγκρατήσει πια την ύλη στο εσωτερικό του, το κοσμικό αυγό εξερράγη. Το γεγονός 

αυτό χαρακτηρίστηκε ως «μεγάλη έκρηξη» (Bing Bang) και πρέπει να έγινε 10-15 

δισεκατομμύρια χρόνια ή και περισσότερο. Κατά την έκρηξη αυτή τα θραύσματα του 

πρωταρχικού ατόμου διασκορπίστηκαν στο κενό και με την πάροδο του χρόνου 

σχηματίστηκε το απέραντο αστρικό σύμπαν με τους γαλαξίες. 

Στα μετέπειτα χρόνια (1948), ο Ρώσος φυσικός Τζορτζ Γκάμοφ διατύπωσε 

ακόμη μία υπόθεση, η οποία έμελλε να ενισχύσει την θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης. 

Ο σπουδαίος επιστήμων υπέθεσε πως αν πράγματι έγινε μία τέτοια κολοσσιαία 

έκρηξη, τότε τα «ίχνη» της θα μπορούσαν να ανιχνευθούν. Ανεζήτησε επομένως την 

https://el.wikipedia.org/wiki/Βέλγιο
https://el.wikipedia.org/wiki/Αββάς
https://el.wikipedia.org/wiki/Αστρονομία
https://el.wikipedia.org/wiki/Ζωρζ_Λεμαίτρ
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ύπαρξη μίας διάχυτης στο Σύμπαν ακτινοβολίας, που θα αποτελεί τον «απόηχο» της 

Μεγάλης ‘Εκρήξης. Η θεωρητική αυτή σύλληψη του Ρώσου φυσικού εν τέλει 

επιβεβαιώθηκε. Το 1965 οι Allan Penzias και Woodrow Wilson εντόπισαν ένα είδος 

ακτινοβολίας μέλανος σώματος της τάξεως των 2,7 Kelvin, η οποία απεδείχθη πως 

είναι η κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου που φωτογραφήθηκε το 1992 από τον 

δορυφόρο COBE  

Μελετώντας θεωρητικά την υπερβολικά πυκνή κατάσταση του αρχικού 

ατόμου ο Τζορτζ Γκάμοφ  συμπέρανε ότι: 

α) Το ήλιο και τα άλλα ελαφρά χημικά στοιχεία πρέπει να δημιουργήθηκαν εντός 

τεσσάρων δευτερολέπτων 

β) Μια διάχυτη ισότροπη ακτινοβολία, απομεινάρι της μεγάλης έκρηξης, θα πρέπει 

να είναι ακόμα και σήμερα ανιχνεύσιμη. 

γ) Η πυκνότητα της ύλης ήταν ακόμη πολύ μεγάλη και ποσότητα μάζας ίση με αυτή 

της Γης μπορούσε να χωρέσει μέσα σε μια δακτυλήθρα. Η θερμοκρασία ήταν ακόμη 

πολύ υψηλή, ίση περίπου με 1026 Κ (1013 GeV).  

  

Μετά τη Μεγάλης Έκρηξη η ιστορία του Σύμπαντος μπορεί να χωριστεί σε 

τέσσερις φάσεις –περιόδους: 

1. την περίοδο των αδρονίων 

2. την περίοδο των λεπτονίων 

3. την περίοδο της ακτινοβολίας 

4. την περίοδο της ύλης 

5. την αστρική εποχή (έως σήμερα) 

 

ΘΕΩΡΙΑ PAUL DIRAC (1927) 

  Βλέποντας ότι η τιμή της ηλικίας του Σύμπαντος μετρούμενη σε te (δηλαδή σε 

χρόνο που απαιτείται προκειμένου το φως να διατρέξει την ακτίνα του ηλεκτρονίου), 

ο λόγος μεταξύ βαρυτικής προς ηλεκτρονικής δύναμης ηλεκτρονίου - πρωτονίου και 

η τετραγωνική δύναμη των σωματιδίων του Σύμπαντος είναι σχεδόν ίδιες κατέληξε 

στα εξής: 

1. Θα πρέπει να ελαττώνονται οι μάζες ηλεκτρονίου και πρωτονίου ή η Σταθερά 

Παγκόσμιας Έλξης συναρτήσει του χρόνου. 

2. Ο αριθμός των Σωματιδίων θα πρέπει να αυξάνεται αυξανόμενης της ηλικίας του 

Σύμπαντος. 

Η θεωρία παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με την θεωρία Brans-Dicke καθώς 

και με την θεωρία της Συνεχούς Δημιουργίας. Ωστόσο έχουν και πολλές διαφορές. 

 

ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ HUBBLE (1929) 

  Μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις που βοήθησαν στην θεμελίωση της 

σύγχρονης κοσμολογίας είναι η διαστολή του Σύμπαντος. Πρώτος ο Hubble το 

1929 με παρατηρήσεις δικές του αλλά και του Shlipher από το 1914, ανακάλυψε ότι 

το φάσμα του φωτός των γαλαξιών είναι μετατοπισμένο προς το ερυθρό, που 

σύμφωνα με το φαινόμενο Doppler σημαίνει ότι οι γαλαξίες απομακρύνονται από τον 

παρατηρητή και επιπλέον ότι η ταχύτητα απομάκρυνσης των γαλαξιών είναι τόσο 
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μεγαλύτερη όσο πιο απομακρυσμένοι είναι οι γαλαξίες (νόμος του Hubble).  

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ JEANS και JEFFREYS (έως το 1940) 

  Από την προσέγγιση ενός άστρου στον Ήλιο  στο μακρινό παρελθόν και την 

έντονη έλξη του σχηματίστηκε ένας βραχίονας από ύλη που εκτεινόταν προς τη 

διεύθυνση του άστρου εκείνου. Η γρήγορη ψύξη της ύλης του βραχίονα που πήρε 

σχήμα «πούρου, με παχύτερη τη μεσαία περιοχή του, προκάλεσε τη διάσπασή του σε 

μικρότερα μέρη, με συμπυκνώσεις , οι οποίες με τον καιρό συγκέντρωσαν γύρω τους 

την ύλη του βραχίονα. Από τα άκρα του σχηματίστηκαν οι μικρότεροι πλανήτες: 

Eρμής, Αφροδίτη, Άρης και Πλούτωνας. Από τη μεσαία περιοχή που με το μεγάλο 

πάχος συγκέντρωνε μεγάλη ποσότητα ύλης σχηματίστηκαν οι γιγαντιαίοι πλανήτες: 

Δίας, Κρόνος, Ουρανός και Ποσειδώνας. Από τα υπολείμματα της ύλης του βραχίονα 

δημιουργήθηκαν οι μετεωρίτες και η μεσοπλανητική ύλη. Η θεωρία αυτή δικαιολογεί 

το διαφορετικό μέγεθος των πλανητών. Αργότερα, οι Russel και Lyttleton 

διατύπωσαν μια παρόμοια θεωρία, αλλά αυτή τη φορά ο Ήλιος ήταν ένα διπλό άστρο 

με συνοδό ένα μικρότερο μέλος που περιφερόταν γύρω του στη σχετικά μικρή 

απόσταση των 3.000. 000 χλμ. Ένα τρίτο άστρο πέρασε κοντά από τον Ήλιο με τα 

δύο μέλη του και  απέσπασε το συνοδό. Έτσι, απέμεινε ο υλικός βραχίονας , ο οποίος 

μετά διασπάστηκε και σχημάτισε τους πλανήτες, ενώ ο συνοδός και το άλλο άστρο 

απομακρύνθηκαν στο διάστημα. 

  Είναι γεγονός ότι όλες οι θεωρίες που βασίζονται στο ξένο άστρο 

παρουσιάζουν αρκετά μειονεκτήματα και δεν παρέχουν απόλυτα ικανοποιητικές 

απαντήσεις. Για παράδειγμα δεν εξηγούν την κινητική ροπή που έχει σήμερα το 

σύμπαν ή πώς αποσπάστηκε η ύλη από τον ήδη σχηματισμένο Ήλιο, αφού η ελκτική 

δύναμη που αυτός ασκεί είναι πολύ μεγάλη. Επιπλέον η προσέγγιση δύο άστρων στο 

χώρο θεωρείται πολύ σπάνια , αν όχι αδύνατη. 

ΘΕΩΡΙΑ  ΒΑΪΤΖΕΚΕΡ (1944)  

Φτάνουμε λοιπόν στο 1944 , όταν ο Βαϊτζέκερ διατύπωσε στην ουσία εκ νέου 

τη θεωρία του Καντ, αλλά επεξεργασμένη με τρόπο μαθηματικό. Αυτός δεχόταν ότι 

στο αρχικό νεφέλωμα δημιουργήθηκαν εσωτερικές τριβές και στρόβιλοι. Σύμφωνα με 

τους νόμους κίνησης των πλανητών η ταχύτητα περιφοράς των διάφορων μερών του 

πρωταρχικού νεφελώματος εξαρτάται από την απόστασή τους από το κεντρικό μέρος 

του νεφελώματος, δηλαδή τον πρόγονο του Ήλιου, ενώ τα διαφορετικά μέρη του 

κινούνταν με διαφορετικές ταχύτητες και σχημάτιζαν στροβίλους ύλης. Η ποσότητα 

της ύλης που είχε την ίδια περίπου ταχύτητα συγκεντρώθηκε και αποτέλεσε ένα 

στρόβιλο, κι αυτό έγινε επανειλημμένα. Ανά πέντε, οι στρόβιλοι σχημάτισαν 

δακτυλίους και τελικά το υλικό του νέφους διατάχθηκε σε ομόκεντρες ζώνες των 

πέντε στροβίλων που περιφέρονταν γύρω από τον ήλιο. Από την τριβή δύο τέτοιων 

γειτονικών στροβίλων που ανήκαν σε γειτονικούς δακτυλίους σχηματίστηκαν 

συμπυκνώσεις ύλης που εξελίχτηκαν σε πλανήτες, ενώ από τις μικρότερες 

συγκεντρώσεις δημιουργήθηκαν οι δορυφόροι των πλανητών. Τη θεωρία αυτή 

επεξεργάστηκε ακόμα περισσότερο και τελειοποίησε τη δεκαετία του 1950 ο Kuiper.  

 

ΘΕΩΡΙΑ KUIPER (δεκαετία του 1950) 

  Ο Kuiper τροποποίησε τη διάταξη των στροβίλων και μάλλον βρήκε την 

πιθανότερη διάταξή τους μέσα στο αρχικό νεφέλωμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις 

εσωτερικές τριβές της ύλης του νεφελώματος δικαιολόγησε με μαθηματικό τρόπο τη 

δημιουργία των στροβίλων. Τις πρώτες εκείνες συμπυκνώσεις ονομάζει 



«πρωτοπλανήτες» και συμπεραίνει ότι αποτελούνται από στερεό μέρος και αεριώδες 

περίβλημα υδρογόνου, ηλίου, υδρατμών, αμμωνίας και νέου. Η μάζα τους ήταν 

συνάρτηση της τοπικής πυκνότητας της ύλης. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο 

«πρωτοήλιος» και οι «πρωτοπλανήτες» είχαν αρχικά πολύ περισσότερη ύλη από όση 

έχουν σήμερα, αλλά μέρος της μάζας τους διέφυγε στο διάστημα για διάφορους 

λόγους. Αυτή η θεωρία του Kuiper, γνωστή και ως «πρωτοπλανητική» ξεχωρίζει σε 

σύγκριση με όλες τις άλλες, διότι ερμηνεύει όλα σχεδόν τα χαρακτηριστικά του 

πλανητικού συστήματος.  Όσον αφορά την ανάδρομη φορά περιφοράς ορισμένων 

δορυφόρων, ο Kuiper δέχεται ότι πριν οι αντίστοιχοι πρωτοπλανήτες αποβάλλουν 

εντελώς τα αέρια που τους περιέβαλλαν, ήταν σε θέση να συλλάβουν τέτοια σώματα 

και να τα δεσμεύσουν για πάντα. Τότε, οι τροχιές των δορυφόρων αυτών είναι τυχαίες 

και μπορούν να έχουν οποιαδήποτε φορά, χωρίς να συμπίπτουν τα επίπεδά τους με το 

επίπεδο των άλλων δορυφόρων. Η θεωρία εξηγεί επίσης γιατί οι γιγάντιοι πλανήτες 

περιβάλλονται από παχιές ατμόσφαιρες με άφθονο υδρογόνο σε αντίθεση με τους 

μικρότερους. Αυτό συνέβη επειδή κατά τη διάρκεια σχηματισμού του πρωτοήλιου, ο 

έντονος ηλιακός άνεμος απομάκρυνε τις τεράστιες εκείνες ατμόσφαιρες από τους 

μικρότερους πλανήτες που δε διέθεταν έντονη βαρύτητα για να τις συγκρατήσουν. 

Στην περίπτωση όμως των γιγαντιαίων πλανητών οι ωστικές δυνάμεις του έντονου 

ηλιακού ανέμου εξουδετερώθηκαν από τις μεγάλες μάζες τους με την ισχυρή 

βαρύτητα. 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ GOLD ΚΑΙ BONDI - Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ HOYLE (1950) 

 

Κατά τη δεκαετία του 1950 οι Gold και Bondi παρουσίασαν ένα κοσμολογικό 

πρότυπο. Η αρχή στην οποία στηρίχτηκαν είναι εντελώς διαφορετική και δέχεται ότι 

το Σύμπαν, ανεξάρτητα από το χρόνο, είναι το ίδιο ακριβώς σε όλα του τα σημεία. 

Επιπλέον δέχονται ότι είναι άπειρο κατά τις διαστάσεις και την ηλικία. Γι’ αυτούς, και 

αργότερα και για τον Hoyle, στο χώρο δημιουργείται υδρογόνο εκ του μηδενός, το 

οποίο αναπληρώνει το κενό που τείνει να δημιουργηθεί. Η θεωρία αυτή είναι γνωστή 

ως «κοσμολογική θεωρία της συνεχούς δημιουργίας», σύμφωνα με την οποία 

δημιουργείται συνεχώς ύλη υπό μορφή υδρογόνου και από αυτή σχηματίζονται οι 

γαλαξίες που αρχίζουν τη ζωή τους σαν τεράστια νέφη ύλης, για να δημιουργηθούν 

μέσα τους τα άστρα  από συμπυκνώσεις της ίδιας ύλης, καθώς και τα άλλα ουράνια 

σώματα. 

 

ΘΕΩΡΙΑ UREY  (1953) 

Και ο Urey δέχεται ότι πρωταρχικό στάδιο της δημιουργίας του πλανητικού 

συστήματος ήταν ένα νέφος από αέρια και κοσμική σκόνη που βρισκόταν σε χαμηλή 

θερμοκρασία. Σ’ αυτό σχηματίστηκαν συμπυκνώσεις ύλης  που μετά από διαδικασίες 

συμπύκνωσης και χημικής διαφοροποίησης κατέληξαν να γίνουν πλανήτες. 

ΘΕΩΡΙΑ BRANS-DICKE (1961) 

Βάσει αυτής της θεωρίας, η αδράνεια κάθε σώματος και η μάζα του 

εξαρτώνται από την επίδραση του συνόλου της συμπαντικής ύλης πάνω του. 

Εισηγητές της θεωρίας είναι οι αστροφυσικοί Brans και Robert Dicke. Σύμφωνα με 

τις απόψεις τους, εφόσον το Σύμπαν διαστέλλεται, τότε οι αποστάσεις μεγαλώνουν, 

η πυκνότητα του Σύμπαντος μικραίνει και ως εκ του αποτελέσματος η επίδραση του 

συνόλου της συμπαντικής ύλης πάνω στα σώματα μικραίνει. Αυτό συμπερασματικά 
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σύμφωνα με την αρχή του Μαχ μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο περνάει 

ο χρόνος η αδράνεια και η μάζα των σωμάτων μικραίνει πράγμα που οδηγεί στην 

μείωση της τιμής της Σταθεράς Παγκόσμιας Έλξης (G). Η θεωρία προβλέπει αρχική 

μεγάλη έκρηξη άρα συμβαδίζει με την θεωρία του Big Bang. 

 

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ (Α. ΣΑΝΤΕΪΖ, 1965).  

 

Σύμφωνα με αυτό το κοσμολογικό πρότυπο το σύμπαν πάλλεται ξεκινώντας 

από μια εξαιρετικά πυκνή κατάσταση της ύλης του, η οποία βρίσκεται 

συγκεντρωμένη σ’ έναν πολύ περιορισμένο χώρο, διαστέλλεται, φτάνει σε μια 

εξαιρετικά αραιή κατάσταση, οπότε κατέχει το μέγιστο δυνατό χώρο και μετά αρχίζει 

να συστέλλεται και να συμπυκνώνεται για να καταλήξει στην αρχική του υπέρπυκνη 

κατάσταση και μετά να επαναλάβει την ίδια μεταβολή. Κατά τους υπολογισμούς του 

Σαντέιζ, ο χρόνος που απαιτείται για έναν τέτοιο κύκλο ανέρχεται σε 82.000.000.000 

χρόνια. Στην τωρινή του φάση το σύμπαν βρίσκεται στη φάση της διαστολής.  

 

ΘΕΩΡΙΑ ΛΙΝΤΕ (ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1980) 

Τα αναπάντητα ερωτήματα της θεωρίας της Μεγάλης Έκρηξης προσπάθησαν 

να απαντήσουν δύο επιστήμονες: Ο Αμερικανός αστροφυσικός Άλαν Γκουθ (τη 

δεκαετία του 1980) προσπάθησε να δώσει μια απάντηση στο πρώτο ερώτημα 

προσθέτοντας στην θεωρία της Μεγάλης Έκρηξης την ιδέα ότι στην αρχή της 

δημιουργίας του Σύμπαντος η διαστολή γινόταν με ταχύτητα μεγαλύτερη από 

του φωτός. 

Ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Λίντε διατύπωσε τη θεωρία ότι θα μπορούσαμε να 

έχουμε διαστολή του Σύμπαντος χωρίς την προϋπόθεση της κοινής αρχής από σημείο 

μεγάλης πυκνότητας και θερμοκρασίας.  

Εξέφρασε την ιδέα ενός αυτοαναπαραγόμενου και διαστελλόμενου 

Σύμπαντος, το οποίο αναπτύσσεται σαν φράκταλ. Σχηματικά παρουσίασε 

το Σύμπαν σαν φυσαλίδα της οποίας η οποιαδήποτε διαταραχή δημιουργεί νέα 

συμπαντική φυσαλίδα. Οι φυσαλίδες περιορίζονται αρχικά και ύστερα επεκτείνονται 

με ταχύτητες κοντά στην ταχύτητα του φωτός. Άρα στο μοντέλο αυτό το Σύμπαν μας 

δεν είναι παρά μια φυσαλίδα σε ένα Υπερσύμπαν φυσαλίδων. Αυτή η θεωρία είναι 

γνωστή ως Θεωρία Λίντε. 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ «ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ» (ΤΕΛΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1990)  

Βασίζεται στην ιδέα ενός κοσμικού «κενού» ή ενός «ασταθούς κενού» ,όπως 

το ονομάζουν οι ειδικοί. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, εκτός από τον τρισδιάστατο 

κόσμο, που εμείς βιώνουμε και αντιλαμβανόμαστε, υπάρχει και ένας ακόμη 

τρισδιάστατος κόσμος, που δεν μπορούμε να δούμε και να αντιληφθούμε. Τους δύο 

κόσμους χωρίζει μια τέταρτη διάσταση που λειτουργεί ως ένα αδιαπέραστος κοσμικός 

φράχτης. Σε αυτόν τον φράχτη όμως υπάρχει ένα κενό, μικρό μεν αλλά ικανό, όταν 

δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, να επιτρέψει την αλληλεπίδραση των δύο 

κόσμων με τρόπο τέτοιον που τελικά να οδηγήσει στην αντικατάσταση του δικού μας 

σύμπαντος. 
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Οι επτά (7) τρέχουσες θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου (σύμπαντος)  

Οι θεωρίες για τη δημιουργία του σύμπαντος που έχουν διατυπωθεί μέχρι σήμερα 

είναι οι εξής:  

1. Ανυπαρξία αρχής και τέλους του σύμπαντος. Είναι τόσο παλιά αυτή η θεωρία 

όσο και οι άνθρωποι και είναι εξ ορισμού αποδεκτοί από τους πολιτισμούς της 

ανατολικής Ασίας (Ινδία, Κίνα κ.ά.) Μαθηματικοποιημένη μορφή της είναι η 

Κβαντική Θεωρία Βρόχων (LQG) που προτάθηκε από τους Bojowald, Ashtekar και 

άλλους. Δεν υπάρχει ακόμη καμία απόδειξη της. Σε επίπεδο εικασίας, την άποψη για 

αιώνιο σύμπαν είχε διατυπώσει στην Αρχαιότητα ο φιλόσοφος Επίκουρος.  

2. Η εκπυρωτική θεωρία προτάθηκε το 2001 από τον Neil Turok και δεν υπάρχει 

καμία απόδειξη που να την επαληθεύει. Σε επίπεδο εικασίας, την άποψη για 

εκπυρωτικό σύμπαν είχε διατυπώσει στην Αρχαιότητα ο Ζήνων ο Κιτιεύς. 

 3. Το σύμπαν αποσπάστηκε από ένα μεγαλύτερο σύμπαν. Προτάθηκε από τον 

Cumrun Vafa το 1994 και προκύπτει από έμμεσα συμπεράσματα της αποστολής 

WMAP.  

4. Το σύμπαν δημιουργήθηκε εκ του μηδενός. Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν 

τη θεωρία από το 1925, που αναπτύχθηκε η κβαντική θεωρία. Αποδείξεις υπάρχουν 

στην κβαντική θεωρία (π.χ. στο πείραμα της διπλής σχισμής).  

5.Το σύμπαν κατασκευάστηκε στο εργαστήριο εξωγήινων πολιτισμών. 

Προτάθηκε από τον Ed Harrison γύρω στο 2001 και δεν υπάρχει καμία απολύτως 

απόδειξη. Προϋπόθεση είναι ότι δεχόμαστε την ύπαρξη άλλων, ανώτερων εξωγήινων 

πολιτισμών. Αυτή η θεωρία συμπίπτει ουσιαστική με τη θρησκευτική (που δεν είναι 

επιστημονική), με την παραδοχή ύπαρξης ενός εξωτερικού, ανώτερου όντος, του 

θεού.  

6. Το σύμπαν δημιουργήθηκε από μόνο του. Το 1998 ο Richard Gott III δημοσίευσε 

μια εργασία στην οποία υποστήριξε τη θεωρία αυτή. Ο ίδιος αναφέρει σαν αποδείξεις 

την διάσπαση του ουρανίου (κι άλλα κβαντικά 44 φαινόμενα με το πέρασμα 

σήραγγος), καθώς επίσης τη θεωρία χορδών και τους κανόνες για ένα ταξίδι στον 

χρόνο.  

7. Η θεωρία περί μεταβολής της ταχύτητας του φωτός, η οποία προτάθηκε από 

τον Πορτογάλο θεωρητικό João Magueijo γύρω στο 1998. Ο ίδιος λέει ότι αποδείξεις 

υπάρχουν στις αλλαγές της συχνότητας του φωτός που μας έρχεται από πολύ μακριά 

(π.χ. από τα κβάζαρ) και από διάφορες αποστάσεις, ενώ περνάει μέσα από κοσμικά 

νέφη αερίων. Νέες θεωρίες για τη γέννηση του Σύμπαντος  

Η αναζήτηση για το πώς δημιουργήθηκε το Σύμπαν συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό 

και διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί ως σήμερα. Οι περισσότερες από αυτές τις 

θεωρίες είναι εντυπωσιακές και εξάπτουν τη φαντασία. Ας ρίξουμε μια ματιά σε 

ορισμένες από τις εξ αυτών αλλά και σε ένα τηλεσκόπιο που θα ψάξει να βρει 

στοιχεία για τη γέννηση του Σύμπαντος.   

«Κοσμικό σκουπίδι»: Την πιο πρόσφατη θεωρία για τη δημιουργία του 

Σύμπαντος ανέπτυξαν επιστήμονες του Περιμετρικού Ινστιτούτου Θεωρητικής 

Φυσικής Γουότερλου στον Καναδά. Η θεωρία αυτή δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγες 

ημέρες και υποστηρίζει ότι το Σύμπαν δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κοσμικό 

«σκουπίδι» ενός μεγαλύτερου και διαφορετικού σύμπαντος. Σύμφωνα με αυτή τη 

θεωρία το Σύμπαν  σχηματίστηκε από τα υπολείμματα της ύλης που διασκορπίστηκε, 



όταν ένα άστρο τεσσάρων διαστάσεων ενός μεγαλύτερου σύμπαντος κατέρρευσε και 

μετατράπηκε σε μελανή οπή. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι αυτό το σενάριο μπορεί 

να δώσει απάντηση στο άλυτο μέχρι στιγμής μυστήριο της ομοιομορφίας του 

Σύμπαντος. Όπως αναφέρουν οι ερευνητές, η θεωρία τους βασίστηκε σε μια ιδέα που 

είχε διατυπώσει διεθνής ομάδα επιστημόνων το 2000. Η ιδέα εκείνη ανέφερε ότι το 

δικό μας τρισδιάστατο σύμπαν είναι μια μεμβράνη που πλέει μέσα σε ένα γιγάντιο 

τετραδιάστατο σύμπαν. Οι επιστήμονες στον Καναδά προχώρησαν την ιδέα αυτή ένα 

βήμα περισσότερο. Σκέφθηκαν ότι, αν υπάρχει αυτό το τετραδιάστατο σύμπαν, τότε 

μέσα σε αυτό θα περιέχονται και τετραδιάστατα άστρα. Η κατάρρευση ενός τέτοιου 

άστρου, όπως συμβαίνει και στα δικά μας, τρισδιάστατα άστρα, θα έχει ως συνέπεια 

την εκδήλωση μιας έκρηξης σουπερνόβα, τα θραύσματα της οποίας δημιούργησαν 

τελικά το δικό μας σύμπαν. 

  Το Εκπυρωτικό Σύμπαν Το σενάριο του Εκπυρωτικού Σύμπαντος είναι ότι ο 

κόσμος που αντιλαμβανόμαστε είναι μια μεμβράνη τεσσάρων διαστάσεων, που 

ενσωματώνεται σε έναν συμπαγή χώρο πέντε διαστάσεων. Πριν από τη δημιουργία 

του σημερινού μας σύμπαντος, μια άλλη μεμβράνη συγκρούστηκε με την 

προϋπάρχουσα δική μας, ελευθερώνοντας έτσι ενέργεια και θερμότητα που οδήγησαν 

τελικά στη δημιουργία και διαστολή του σύμπαντός μας. Η θεωρία αυτή, η οποία 

βασίζεται στις θεωρίες των χορδών των 11 διαστάσεων, πιστεύει πως η 5η διάσταση 

είναι αυτή στην οποία πραγματοποιήθηκε ένα κατακλυσμικό γεγονός που κατέληξε 

στον κόσμο όπου εμείς ζούμε τώρα. 

 

IV. ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ 

 
Η χριστιανική διδασκαλία περί δημιουργίας του κόσμου διαμορφώθηκε με 

βάση τη βιβλική κοσμογονία και συμπυκνώνεται στο πρώτο άρθρο του Συμβόλου της 

Πίστεως «Πιστεύω εις έναν Θεόν, πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και Γης, 

δι ου τα πάντα εγένετο..».  Βρίσκεται δε σε αντίθεση με τον αρχαίο υλοζωισμό, τον 

πανθεϊσμό και άλλες κοσμογονικές ερμηνείες. Κατά την ορθόδοξη χριστιανική 

ερμηνεία, ο κόσμος δεν είναι αιώνιος. Έλαβε αρχή, δημιουργήθηκε «εν χρόνω» και 

όχι «αφ’ εαυτού», δηλαδή αυτομάτως αλλά «εκ του μηδενός» (ex nihilo) με την 

παντοδύναμη δημιουργική θέληση του εν Τριάδι Θεού. Ο κόσμος είναι προϊόν της 

αγάπης και αγαθότητας του Θεού. Βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργίας είναι: 

α) Είναι προϊόν της ελεύθερης και απεριόριστης βούλησης του Θεού, ο οποίος είναι 

«μέτρο των πραγμάτων και στήριγμα πάντων». 

β)  Φέρει τη σφραγίδα της αγαθότητας του Θεού, ο οποίος «αγαθός ων και πανάγαθος 

ηθέλησεν παραγαγείν λογικά κτίσματα εις το μεταδούναι τούτοις της αυτού χάριτος, 

αλλ’ ουχ ως χρείαν τούτων έχων, ανενδεής γαρ εστί και υπεραυτάρκης». 

γ) Είναι προϊόν του παντοδύναμου λόγου του. «Αυτός είπε και εγεννήθησαν, αυτός 

ενετείλατο και εκτίσθησαν». Το έργο της δημιουργίας ήταν τέλειο με την έννοια του 

«καλού λίαν», δηλαδή ο παρών κόσμος δεν είναι ο άριστος πάντων, γιατί από τη 

φύση είναι αδύνατο οι τελειότητες του απείρου να ενσωματωθούν στο πεπερασμένο. 

Γι’ αυτό στον κόσμο αυτό εκτός των άλλων ατελειών σημειώθηκε και η πτώση των 

αγγέλων (των πονηρών πνευμάτων) και η πτώση του ανθρωπίνου γένους, που 

οφείλονται στο ότι ως ελεύθερα και αυτεξούσια λογικά όντα μπορούσαν ή να 

εμμείνουν στο αγαθό ή να προσβάλουν τη θεία τάξη του « καλού λίαν» κόσμου. Γι’ 

αυτό και κατά την επαγγελία του Κυρίου « καινούς ουρανούς και καινήν γην» 

προσδοκούμεν, «εν οις δικαιοσύνη κατοικεί» 



δ) Φέρει τη σφραγίδα της πανσοφίας του Δημιουργού, που είναι πρόδηλη. Γιατί  πώς 

είναι δυνατόν η ύλη να είχε τόση σοφία, ώστε να αυτοδημιουργήσει και 

αυτοδιαμορφώσει το σύμπαν; Εφόσον η ύλη δεν έχει λάβει αρχή από κανένα, έπεται 

ότι είναι ανεξάρτητη κατά το λόγο της υπάρξεως της. Ως ανεξάρτητη η ύλη θα έδωσε 

η ίδια εντολή στον εαυτό της να διαμορφωθεί, κάτι που ακούγεται ανόητο ή 

παράλογο. Ακόμα κι αν θεωρηθεί ότι ο Θεός δημιούργησε την προϋπάρχουσα, 

ανεξάρτητη ύλη, μια τέτοια εικασία φαντάζει εξίσου παράλογη, αφού μόνο το 

δημιούργημα είναι δυνατόν να υπακούει στις εντολές του Δημιουργού του. 

 Σύμφωνα με την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία, το κλειδί για την 

ερμηνεία  και την κατανόηση της αρχής του κόσμου είναι και θα παραμείνει εσαεί η 

μωυσαϊκή κοσμογονία. Ο πανάγαθος, πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός, ο γεμάτος 

μακαριότητα και ευδαιμονία, «ὁ Πατήρ δι’ Υἱοῦ ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ» δημιούργησε τον 

κόσμο, διότι ήθελε να δείξει τη θεϊκή του ιδιότητα και υπόσταση και να μεταδώσει 

και στα άλλα δημιουργήματά του, τους Αγγέλους και τους ανθρώπους, τη δική του 

μακαριότητα και ευδαιμονία.  

Στην Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Θεός λέει· «ἐγὼ ἐποίησα γῆν καὶ ἄνθρωπον 

ἐπ᾿ αὐτῆς, ἐγὼ τῇ χειρί μου ἐστερέωσα τὸν οὐρανόν, ἐγὼ πᾶσι τοῖς ἄστροις 

ἐνετειλάμην» (Ης. μδ΄ 24, με΄ 12, μ΄ 26). Δηλαδή, εγώ ο Θεός έκανα τα πάντα, έκανα 

τη γη και τον άνθρωπο να κατοικεί επάνω σε αυτή. Εγώ με το χέρι μου στερέωσα τον 

ουρανό. Εγώ έβαλα σε τάξη όλα τα αστέρια, εγώ χάραξα τον ουρανό. Εγώ έβαλα σε 

τάξη όλα τα αστέρια, εγώ χάραξα την πορεία του καθενός από αυτά. Και «κατ᾿ ἀρχὰς 

σύ, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί» (Ψαλμ. 

ρα΄ 26, και Εβρ. α΄ 10). Κύριο εδώ ο Παύλος λέγει τον Υιό και Λόγο του Θεού. 

 

Η εκ του μηδενός δημιουργία του κόσμου 

 

Στην Αγία Γραφή και πρώτα στα βιβλία της Π. Διαθήκης, που λέγονται βιβλία 

των Μακκαβαίων, διαβάζουμε: «Ἀξιῶ σε, τέκνον, ἀναβλέψαντα εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ 

τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα ἰδόντα, γνῶναι ὅτι ἐξ οὐκ ὄντων ἐποίησεν αὐτὰ ὁ 

Θεὸς». Η Καινή Διαθήκη επίσης λέει: «πίστει νοοῦμεν κατηρτίσθαι τοὺς αἰῶνας 

ρήματι Θεοῦ, εἰς τὸ μὴ ἐκ φαινομένων τὰ βλεπόμενα γεγονέναι» (Εβρ. ια’ 3). Αλλά 

και στους ψαλμούς της  Εκκλησίας μας ακούμε: «Ὁ ἐκ μὴ ὄντων εἰς τὸ εἶναι τὰ 

πάντα παραγαγών», Συ είσαι, Κύριε, ο Θεός ημών, Συ και όχι άλλος. Συ «ὁ κατ’ 

ἀρχὰς τοὺς οὐρανούς, παντοδυνάμῳ σου λόγῳ, στερεώσας, Κύριε Σωτήρ». Από τα 

παραπάνω γίνεται σαφές και βεβαιώνεται ότι από μη φαινόμενα, δηλαδή από 

πράγματα που δεν υπήρχαν, έγιναν τα υπάρχοντα και φαινόμενα. Τονίζεται επομένως 

η εκ του μηδενός δημιουργία. 

Ο Τριαδικός Θεός, λοιπόν, δημιούργησε τον κόσμο από το τίποτε, ενώ τίποτε 

δεν υπήρχε προηγουμένως, παρά μόνο ο Θεός. Αλλά από πού και με τι υλικά τον 

έφτιαξε; Χρησιμοποίησε ύλη, χώμα και νερό ή και άλλα υλικά, τα οποία διαμόρφωσε, 

τους έδωσε δηλαδή σχήματα και μορφή με το παντοκρατορικό του πρόσταγμα; Αν 

συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε ο Θεός δεν θα μπορούσε να αποκαλείται «δημιουργός», 

αλλά απλά και μόνο «διαμορφωτής» του κόσμου.  Μήπως τότε τον έφτιαξε από τον 

εαυτό του, ώστε ο κόσμος να είναι απόρροια της ουσίας του Θεού; Ούτε αυτό 

συνέβη, διότι στην περίπτωση αυτή ο κόσμος θα έπρεπε να είναι και αιώνιος και 

άφθαρτος, όπως είναι ο Θεός. Ωστόσο, καθημερινώς παρουσιάζεται και φθαρτός και 

πεπερασμένος. Επιπλέον δε, σε μια τέτοια περίπτωση αυτή θα δεχόμασταν ότι ο 

κόσμος ταυτίζεται με το Θεό και έτσι θα φθάναμε στον πανθεϊσμό. 

   Τελικά πώς δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο; Μόνο με το λόγο του. «Τῷ λόγῳ 

τοῦ Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν καὶ τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ πᾶσα ἡ 



δύναμις αὐτῶν»… Και «αὐτὸς εἶπε καὶ ἐγενήθησαν, αὐτὸς ἐνετείλατο καὶ 

ἐκτίσθησαν» (Ψαλμ. λβ΄ 6, 9). «Καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς… 

εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω στερέωμα καί… ἐγένετο οὕτως» (Γεν. α΄ 3, 6). Και είπε ο 

Θεός… και είπε ο Θεός. Κάθε λόγος, κάθε προσταγή του Θεού γινόταν ευθύς έργο, 

διότι ο λόγος που τα δημιουργούσε, δεν ήταν ανθρώπινος λόγος, αλλ’ ο 

παντοδύναμος λόγος του παντοκράτορος Θεού. Στη λέξη «πρόσταγμα» ενυπάρχει η 

δύναμη και η θεϊκή εξουσία. Επομένως, μόλις δοθεί και ακουστεί, παράγει τα πάντα 

και τίποτε δεν είναι αδύνατο στου Θεού τον παντοδύναμο λόγο. 

 

Η εν χρόνω δημιουργία του κόσμου 

 

Και πότε δημιουργήθηκε ο κόσμος; Σε ποιο χρόνο έλαβε αρχή και υπόσταση; 

Είναι δυνατό να προσδιορίσουμε το χρόνο αυτό; Αν και η ιδέα και απόφαση της 

δημιουργίας του κόσμου υπήρχε ανέκαθεν, προαιωνίως στη σκέψη του Θεού, 

πραγματοποιήθηκε σε ορισμένο χρόνο, ο οποίος όμως παραμένει ασύλληπτος για τον 

κοινό, ανθρώπινο νου. Το μόνο που μπορούμε να πούμε  είναι ότι χρόνος και κόσμος 

ταυτίζονται χρονικώς και συνυπάρχουν. Είναι επομένως σύγχρονα και μάλλον 

ταυτόσημα. Άμα κόσμος, άμα χρόνος. Πριν από αυτά τα δύο δεν υπήρχε παρά 

αιωνιότητα, μόνος ο αιώνιος και αΐδιος Θεός. Όπως λέει ο προφητάναξ Δαβίδ, «πρὸ 

τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος 

καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ» (Ψαλμ. πθ’ 2). Πριν να γίνουν τα βουνά και να πλασθεί η 

γη και η οικουμένη, Συ υπήρχες, Θεέ μου, αιώνες αιώνων πριν, που δεν μπορεί να 

μετρηθούν από κανένα. Και αυτά λέει ο προφήτης στον ψαλμό. Αλλά και ο Κύριος, 

όταν ως Θεάνθρωπος πλέον ζητεί από τον Πατέρα του την προαιώνια θεϊκή του δόξα, 

λέει: «δόξασόν με σύ, πάτερ, τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί». 

Δόξασέ με με εκείνη τη δόξα που είχα κοντά σου, προτού να γίνει ο κόσμος. Και ο 

απόστολος Παύλος, όταν λέει, ότι ο Θεός «ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς 

κόσμου» (Εφες. α΄ 4), δηλαδή, ότι μας διάλεξε για να μας κάνει Χριστιανούς και να 

μας χαρίσει την αιώνια βασιλεία του, πριν να γίνει ο κόσμος και πριν να γεννηθούμε 

ακόμη, το ίδιο θέλει να πει, ότι δεν υπήρχε πάντοτε χρόνος, όπως δεν υπήρχε πάντοτε 

και κόσμος και σε κάποια στιγμή —ποια ήταν αυτή δεν την ξέρουμε —άρχισε ο 

χρόνος, οπότε έγινε και ο κόσμος. Αυτά τα δύο (κόσμος και χρόνος) έγιναν μαζί και 

τα δυο, συγχρόνως, συνδημιουργήθηκαν. Η αρχή του κόσμου γίνεται και η αρχή του 

χρόνου. Αυτό εννοεί και η Αγία Γραφή, όταν στην αρχή του πρώτου της βιβλίου, την 

Γένεση, λέει: «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν». Ο κόσμος δεν 

υπήρχε. Και τότε ούτε χρόνος υπήρχε. Κάποτε με το πρόσταγμα του Θεού 

δημιουργείται και παρουσιάζεται ο κόσμος. Τότε συγχρόνως αρχίζει και ο χρόνος. 

 

Αιτία και σκοπός της δημιουργίας 

 

Από τη στιγμή που, όπως αναφέρεται στους ψαλμούς του Δαυίδ, ο Θεός είναι 

ανενδεής και δεν έχει καμία ανάγκη, κανενός δεν έχει χρεία, οποιαδήποτε εικασία για 

ικανοποίηση δικών του αναγκών, πόθων και βλέψεων διαφαίνεται αβάσιμη, και ένα 

τέτοιο ανθρώπινο κίνητρο δε θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να αποδοθεί στο Θεό. 

«Κύριε, Συ είσαι ο δημιουργός και κυρίαρχος των πάντων. Συ όλα τα έχεις πλούσια 

και από τα δικά μου αγαθά καμία δεν έχεις ανάγκη, «ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν 

ἔχεις» (Ψαλμ. ιε΄ 2). Για ποιο λόγο και για ποιο σκοπό, λοιπόν, δημιούργησε τον 

κόσμο ο Θεός; Κατ’ αρχάς, διαμέσου της δημιουργίας του κόσμου αποδεικνύεται η 

θεία Του δύναμη και εξουσία. Κατά δεύτερο λόγο, το βασικό Του κίνητρο ήταν να 

δείξει την αγάπη του και να εκδηλώσει τη στοργική του αγαθότητα και, εν τέλει, να 



καταστήσει και τα πλάσματά του, κυρίως τα λογικά όντα, Αγγέλους και ανθρώπους 

μετόχους της δικής του χαράς και δόξης και μακαριότητας. Η αγάπη γίνεται το 

κίνητρο, το ελατήριο και η αρχή. Η ευτυχία και μακαριότητα των λογικών όντων 

πρωτίστως αλλά και η αναγνώριση και δική του δόξα εκ μέρους των ανθρώπων και 

του κόσμου ολόκληρου αποτέλεσαν τον κινητήριο μοχλό για τη δημιουργία. Αυτή 

την έννοια έχει και ο λόγος του αποστόλου Παύλου, «ὅτι ἐξ αὐτοῦ καὶ δι᾿ αὐτοῦ καὶ 

εἰς αὐτὸν τὰ πάντα» (Ρωμ. ια΄ 36). Δηλαδή τα πάντα προς δόξα του, προς έκφραση 

πίστεως, προς εκδήλωση θερμής αγάπης και ευγνωμοσύνης υπό των ανθρώπων, οι 

οποίοι τόσο χαίρονται και ευεργετούνται από τα έργα και τα αγαθά της δημιουργίας 

του κόσμου. Ειδικότερα για μας τους ανθρώπους λέει ο Παύλος, ότι «ἐξελέξατο ἡμᾶς 

προορίσας… εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ» (Εφεσ. α΄ 5, 6), για να υμνείται 

και δοξολογείται από μας τους ανθρώπους το άπειρο μεγαλείο της θεότητάς του. Για 

αυτό βεβαιώνεται μεν ότι «οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν 

αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψαλμ. ιη΄ 1), καλούνται δε τα πάντα – έμψυχα και 

άψυχα – να εκφράσουν την πίστη τους και αγάπη τους, να εκδηλώσουν την 

ευγνωμοσύνη και τον θαυμασμό τους στο Θεό. «Εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα Κυρίου τὸν 

Κύριον. Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν τοῖς ὑψίστοις. Αἰνεῖτε 

αὐτὸν πάντες οἱ Ἄγγελοι αὐτοῦ, αἰνεῖτε αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ… πᾶσα πνοὴ 

αἰνεσάτω τὸν Κύριον» (ψαλμ. ρμη΄). 

 

Η τάξη της δημιουργίας 

 

Πρώτη μέρα: Ο Θεός δημιουργεί τον ουρανό και τη γη, εκεί που υπήρχε το χάος. 

Δημιουργείται το φως, σε αντίθεση με το σκοτάδι που υπήρχε προηγουμένως. 

Δεύτερη μέρα: Δημιουργείται το «στερέωμα» (ο ουρανός) , για να χωρίζει τα νερά 

που ήταν πάνω και κάτω από αυτό.  

Τρίτη μέρα: Δημιουργείται η στεριά και η θάλασσα, πρασινίζει η γη, φυτρώνουν τα 

φυτά.  

Τέταρτη μέρα :Δημιουργούνται τα φωτεινά σώματα (ήλιος, σελήνη, αστέρια). 

Πέμπτη μέρα : Δημιουργούνται τα πτηνά και τα ψάρια. Ο Θεός τα ευλογεί. 

Έκτη μέρα: Δημιουργούνται τα ζώα (θηλαστικά, ερπετά και τα θηρία). Ο θεός 

δημιουργεί τον άνθρωπο (άνδρα και γυναίκα) κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση δική του. 

 

Αντιστοιχία των «ημερών» της δημιουργίας με τους γεωλογικούς αιώνες της 

Επιστήμης.  
1η ημέρα της δημιουργίας = Κοσμικός και Αζωικός αιώνας  

2η ημέρα της δημιουργίας = Αρχαιοζωικός αιώνας  

3η ημέρα της δημιουργίας = Ηωζωικός αιώνας  

4η ημέρα της δημιουργίας = Παλαιοζωικός αιώνας  

5η ημέρα της δημιουργίας=  Μεσοζωικός αιώνας  

6η ημέρα της δημιουργίας =Καινοζωικός αιώνας. Ο Καινοζωικός αιώνας άρχισε πριν 

από 60 εκατομμύρια έτη και υποδιαιρείται στην Τριτογενή Περίοδο και στην 

Τεταρτογενή Περίοδο. Η έβδομη ημέρα της δημιουργίας την οποία διανύουνε, 

αντιστοιχεί με την Τεταρτογενή Περίοδο του Καινοζωικού αιώνα 

 

Η δημιουργία του κόσμου διακρίνεται για το ρυθμό και την τάξη που 

καταδεικνύουν την άπειρη σοφία του Θεού, αφού και κάθε ον έγινε με ιδιαίτερη 

δημιουργική πράξη και είναι άξιο θαυμασμού και εξύμνησης από πλευράς Αγγέλων 

και ανθρώπων. 

Στα δύο πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως διαβάζουμε δύο διηγήσεις για τη 
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δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Η πρώτη αρχίζει από τη δημιουργία του 

ουρανού και της γης και προχωράει με τη δημιουργία σε έξι ημέρες του φωτός του 

στερεώματος, της ξηράς και της θάλασσας, του φυτικού βασιλείου και των 

φωστήρων του ουρανού, των ψαριών, των ερπετών και των πτηνών, και τελικά του 

ανθρώπινου ανδρόγυνου. Η δεύτερη βιβλική αφήγηση ξεκινά από τη δημιουργία του 

άντρα, ακολουθεί η δημιουργία του Κήπου της Εδέμ ως κατοικίας του ανθρώπου και 

ακολουθεί η δημιουργία παντός είδους ζώων και τελικά της δημιουργίας της γυναίκας 

από το πλευρό του. Οι δύο αυτές διηγήσεις είναι σαφώς διαφορετικές. Και οι δύο 

αφηγήσεις αντλούν από ένα σύνολο παραδόσεων που αφορούν την αρχέγονη 

ανθρωπότητα. Η δεύτερη φαίνεται ότι συμπληρώνει την πρώτη και χαρακτηρίζεται 

ως υποτυπώδης λαϊκή αφήγηση. Αντιθέτως, η πρώτη προέρχεται από ομάδες που 

ενδιαφέρονταν για «την τάξη στον κόσμο, το Νόμο, ιδιαίτερα την τελετουργική» και 

διακρίνεται για το λόγιο χαρακτήρα και τη μεγαλοπρεπή της έκφραση. Η πρώτη 

διήγηση περί δημιουργίας αντανακλά έντονα κάποια τελετουργική πραγματικότητα: ο 

αριθμός των 7 ημερών αναφέρεται στο Σάββατο ή προσανατολίζει όλη την αφήγηση 

προς αυτό, αλλά και η όλη αφήγηση υπονοεί «μια τάξη κι ένα ρυθμό στο σύμπαν που 

ταιριάζει στην τελετουργική αντίληψη των ιερέων για χρόνους, εποχές, ημέρες και 

καιρούς» Αυτή η ιερατική «ανάγνωση» φαίνεται κι από την έκφραση «κατά τα είδη 

αυτών» ως προς τα ζωικά είδη, δεν αποσκοπεί σε μια επιστημονική κατάταξή τους. 

Επίσης, το ρήμα ΄΄Hibtil΄΄ δηλαδή ΄΄διαχωρίζω το ένα από το άλλο΄΄ (τα στερεώματα, 

την ημέρα από τη νύχτα), είναι όρος ιερατικός. Χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη 

διάκριση του αγίου από το κοινό, του καθαρού από το ακάθαρτο. Έτσι, η εργασία και 

η αργία του Σαββάτου δεν είναι αποτέλεσμα θείας εντολής αλλά θείας πράξης. 

Διαφοροποιήσεις εντοπίζονται μεταξύ των δύο διηγήσεων και ως προς την 

δημιουργία του ανθρώπινου ζεύγους: έτσι στην πρώτη, (Γιαχβική), είναι το 

αποκορύφωμα της δημιουργίας, στην άλλη (Ιερατική P), είναι η βάση της 

δημιουργίας. Στην Παλαιά Διαθήκη εντοπίζουμε παραστάσεις για τον κόσμο τόσο 

διαφορετικές μεταξύ τους, ώστε να καθίσταται αδύνατη η σύνθεση όλων των χωρίων 

σε μία ενιαία θεωρία. Ο κόσμος παρουσιάζεται όχι ως αυτάρκης ή ως θείος αλλά και 

ούτε ως φύσει κακός και ανταγωνιστικός προς το Θεό και τον άνθρωπο. Πέρα από 

την όποια εθνικο-θρησκευτική διάσταση δεν απουσιάζει και μια οικουμενική 

προοπτική: η ανθρωπότητα μετά τη δημιουργία αντιμετώπισε κρίσιμες εμπειρίες 

μέχρις ότου ο Θεός μετά και τη δημιουργία διαφόρων εθνών, δημιούργησε κι αυτός 

ένα έθνος δικό του και το ξεχώρισε. 

Στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, τη Γένεση, αναφέρεται ότι ο Θεός 

δημιούργησε τον κόσμο σε έξι μέρες. Βέβαια, ως παντοδύναμος, ο Κύριος μπορούσε 

και σε μία μέρα και σε μία στιγμή ακόμη να δημιουργήσει τον κόσμο. Αντί να πει 

«γενηθήτω φῶς», «καὶ ἐγένετο φῶς», να πει· «γενηθήτω κόσμος» και να γίνει ο 

κόσμος όλος, να γίνει καλός λίαν, όπως έγινε στις έξι μέρες και όπως είναι και 

σήμερα καλός λίαν. Αλλ’ η πανσοφία του Θεού θέλησε σε έξι μέρες να δημιουργήσει 

τον κόσμο τούτο. Και όταν η Γραφή λέει έξι μέρες, «καὶ ἐγένετο ἑσπέρα, καὶ ἐγένετο 

πρωΐ ἡμέρα μία» και «ἡμέρα δευτέρα» και «ἡμέρα τρίτη» κ.ο.κ., δεν μας λέει ότι οι 

μέρες αυτές είναι 24ωρες ηλιακές μέρες, αφού ο ήλιος δεν είχε αναφανεί, για να 

διαχωρίζει τις ημέρες από τις νύκτες. Ο ήλιος μόλις την τέταρτη μέρα παρουσιάζεται 

στον ορίζοντα. Δεν πρόκειται, λοιπόν, περί ημερών 24 ωρών, όπως είναι οι δικές μας. 

Πρόκειται για μακρά, μακρότατα χρονικά διαστήματα, ίσως και εκατοντάδων, ίσως 

και χιλιάδων, ίσως και εκατομμυρίων ετών, που η Γραφή τα ονομάζει μέρες. Δεν 

είναι μέρες της καθημερινής ζωής μας. Είναι μέρες της θείας δημιουργίας. Και κάθε 

μία μέρα από αυτές είναι αιώνες ολόκληροι! Λέει και ο ψαλμωδός στο Θεό· «ὅτι χίλια 

ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε, καὶ φυλακὴ ἐν νυκτί» (Ψαλμ. 
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πθ΄ 4). Και στα μακρά αυτά χρονικά διαστήματα της εξαημέρου ο Θεός κατά τάξη 

πορεύθηκε στη δημιουργία των διαφόρων όντων. Άρχισε από τα ατελή και 

προχώρησε στα τελειότερα. Από τα ανόργανα στα ενόργανα, από τα άψυχα στα 

έμψυχα. Από την ανόργανη και άπλαστη και άμορφη ύλη προχώρησε προοδευτικά 

στα φυτά, τα ζώα, στον άνθρωπο, και τελευταία στον άνθρωπο, επειδή αυτός είναι η 

κορωνίδα των δημιουργημάτων του. Και τούτο αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται από 

το γεγονός ότι στον άνθρωπο έδωσε και ψυχή, η οποία είναι μεν πνευματική και 

αθάνατη, αλλά και αυτή δημιούργημα του Θεού, εκ του μηδενός προερχόμενη.  

   Σ’ ότι αφορά την ένσταση των υλιστών που υποστηρίζουν την αυτόματη 

γένεση και λένε ότι από το μηδέν μηδέν παράγεται, από το τίποτε τίποτε, και ότι μόνη 

της, αυτομάτως παράχθηκε η ύλη και παρουσιάσθηκε μαζί με το χρόνο ο κόσμος, η 

χριστιανική απάντηση σε αυτούς είναι ότι πράγματι από το μηδέν μηδέν γίνεται. Αλλ’ 

εδώ πριν από το μηδέν έχουμε ως δημιουργική αιτία μία πελώρια μονάδα, τον 

παντοδύναμο Θεό. Και λέμε. Όχι, δεν έγινε μόνος του ο κόσμος, διότι από το μηδέν 

μηδέν παράγεται και έτσι αυτόματη γένεση του κόσμου δεν στέκει και αποκλείεται. 

Αλλ’ από το Θεό ο κόσμος. Το μηδέν τίποτε δεν είναι και τίποτε δεν κάνει. Αλλά 

βάλτε μία μονάδα μπροστά και τότε το 0 γίνεται 10, τα 00 100, τα 000 1000 και ούτω 

καθεξής. Λοιπόν αυτή η Μονάδα, η Τριαδική Μονάδα, το μηδέν το έκανε κόσμο, 

πελώριο, θαυμάσιο, πάγκαλο κόσμο. 

Όχι μόνο ο λόγος, αλλά και το απλό νεύμα του Θεού μπορεί τα πάντα να 

δημιουργήσει. Και αυτό εννοεί ο Μέγας Βασίλειος, όταν λέει· «τῇ ροπῇ τοῦ 

θελήματος (του Θεού) μόνῃ παραχθεὶς» μένει ο κόσμος. Και ο Κλήμης ο 

Αλεξανδρεύς· «ψιλῷ τῷ βούλεσθαι δημιουργεῖ, καὶ τῷ μόνῳ θελῆσαι αὐτόν, ἕπεται τὸ 

γεγενῆσθαι». Επομένως μένει το του αποστόλου Παύλου ότι «ρήματι Θεοῦ εἰς τὸ μῆ 

ἐκ φαινομένων τὰ φαινόμενα γεγονέναι» και ο λόγος του Δαβίδ: «Τῷ λόγῳ τοῦ 

Κυρίου οἱ οὐρανοὶ ἐστερεώθησαν». 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η βιβλική αναφορά και κατά 

επέκταση η Ορθόδοξη, χριστιανική κοσμολογία ουδεμία σχέση έχει με τις υπόλοιπες 

κοσμολογίες που κυκλοφορούσαν στις αρχαίες μυθολογίες-θρησκείες κ.λπ. και είναι 

εντελώς ξένη προς τις θέσεις του Υλισμού. Εν ολίγοις, ο κόσμος, κατά το 

Χριστιανισμό, δημιουργήθηκε από το τίποτα. Το βιβλίο της  Γενέσεως λέει 

χαρακτηριστικά: «Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν», άρα, κατά 

τη χριστιανική κοσμολογία ο Θεός δημιουργεί από το μηδέν ( ἐξ οὐκ ὄντων ), κάτι 

που ήταν αδιανόητο για τον αρχαίο έλληνα σκεπτόμενο, κι εδώ ακριβώς εντοπίζεται η 

ασύλληπτη δύναμη της Αποκαλύψεως. Ήταν αδύνατον να συλλάβει η ανθρώπινη 

διάνοια ότι ο κόσμος έχει αρχή. Έχοντας υπ’ όψιν η Εκκλησία τι κυκλοφορούσε 

εκείνη την περίοδο, διατύπωσε στο πρώτο άρθρο του «Συμβόλου της Πίστεως» τα 

εξής:  «Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ορατών τε 

πάντων και αοράτων», ανατρέποντας έτσι, την κοσμοαντίληψη περί δυαρχίας. Η 

διατύπωση του πρώτου άρθρου του »Συμβόλου της Πίστεως» εξυπηρετεί κυρίως 

στην απόκρουση τον τότε υφιστάμενων κοσμολογικών αντιλήψεων, π.χ. 

Πλατωνισμός, Νεοπλατωνισμός, Ωριγένης κ.λ.π. 

Επιπλέον, ο κόσμος δεν είναι αποτέλεσμα απορροής από την ουσία του Θεού, 

αφού κατά την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία υπάρχει διάκριση κτιστού κόσμου) 

και άκτιστου (Θεού). Επίσης, δεν ταυτίζεται ο Θεός με τον κόσμο (Πανθεϊσμός), 

ούτε είναι αποτέλεσμα εξελίξεως ή τύχης (Υλισμός). Ο κόσμος κατά τη χριστιανική 

διδασκαλία έγινε από τον Τριαδικό Θεό από άπειρη αγάπη και θεία βούληση, ο 

οποίος (δηλ. ο Θεός) κατά την ουσία Του είναι έξω από τον κόσμο (Υπερβατικός) και 

μέσα στον κόσμο μέσω των ενεργειών Του (άκτιστες ενέργειες), είναι αυτό που 

διατυπώθηκε πολύ αργότερα 14ος αι. από τον Αγ. Γρηγόριο τον Παλαμά: «διάκριση 



ουσίας και ενεργείας στον Τριαδικό Θεό.» 
Ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε έντoνα είναι η απόλυτη συνάφεια της 

φυσικής επιστήμης με την χριστιανική κοσμολογία. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με 

τα πορίσματα της σύγχρονης επιστήμης ο κόσμος (δηλ. το Σύμπαν) έχει 

αρχή: (Θεωρία της Μεγάλης έκρηξης «Big Bang»). Επίσης, κάτι άλλο 

που αναδείχθηκε στις αρχές του 20ου αι. από τη σύγχρονη επιστήμη και που είχε 

διατυπωθεί (απλοϊκά) πολύ πιο πριν στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως 

είναι η θεωρία της Σχετικότητας, όπου σύμφωνα με αυτή, ο χρόνος είναι δεμένος 

οργανικά με το χώρο «Εν ἀρχῇ= χρόνος» – «ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

γῆν= χώρος». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Τελικώς, φαίνεται πως μέσα στον κυκεώνα των ….χαοτικών κυριολεκτικά 

κοσμογονικών θεωριών για τη δημιουργία του σύμπαντος, και του κόσμου, εν γένει, 

μέσα στον οποίο ζούμε, πολλά πράγματα παραμένουν ασαφή, συγκεχυμένα ή 

ασύλληπτα για τον κοινό, ανθρώπινο νου. Αυτό  ίσως που μπορούμε να καταλάβουμε 

και θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι «ζούμε μέσα σε ένα Σύμπαν που δεν 

μπορούμε να το αντιληφθούμε μέσω των αισθήσεών μας και ότι αυτό που μπορούμε 

να αντιληφθούμε δεν είναι παρά μια σκιά αυτού που πραγματικά υπάρχει.» (Μ. 

Δανέζης). 

Με το πέρας της ερευνητικής αυτής εργασίας διαπιστώνουμε, για ακόμη μια 

φορά, πόσο προηγμένη ήταν η σκέψη των αρχαίων μας προγόνων. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι είχαν φθάσει πολύ πριν από εμάς στη σύλληψη των βασικών αρχών 

που διέπουν τη λογική των σύγχρονων θετικών επιστημών. Γι’ αυτό, άλλωστε, και 

δίδασκαν ότι αυτά που φαίνονται στις αισθήσεις δεν ανταποκρίνονται στην 

πραγματικότητα, αλλά δημιουργούνται μόνο στην φαντασία των ανθρώπων. 

Υποστήριζαν ακόμα ότι η γνώση που προέρχεται από τις αισθήσεις είναι ψευδής και 

ότι μόνο η διανοητική σύλληψη των πραγμάτων μας οδηγεί στην συμπαντική 

αλήθεια. 

Είναι γεγονός ότι, οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στο χώρο των φυσικών 

επιστημών οδήγησαν στη διατύπωση συνεχώς νέων θεωριών περί γενέσεως του 

κόσμου. Εν τούτοις, το κοσμογονικό ζήτημα είναι αναμφισβήτητα πολυδιάστατο, 

ανεξάντλητο και ικανό να εξάπτει πάντα τη φαντασία και να κρατά σε εγρήγορση το 

νου! Κι αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο και το αναμενόμενο όφελος για τους 

μαθητές από την εκπόνηση αυτής της ερευνητικής εργασίας! Μπορεί να μην 

παίρνουμε πάντα ικανοποιητικές απαντήσεις, αλλά δε σταματάμε να αποδεικνύουμε 

την ύπαρξή μας με το να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε και να θέτουμε 

ερωτήσεις! 

“Cogito ergo sum!”  (René Descartes) 

 “I think, therefore I am!” 

 «Σκέφτομαι, άρα υπάρχω!»      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΗΓΕΣ: 

 

 Φιλοσοφικός Λόγος (Γ΄ Γενικού Λυκείου - Θεωρητικής Κατεύθυνσης) - 

Βιβλίο Μαθητή 

 Εγκυκλοπαίδεια  «ΥΔΡΊΑ» (ελληνική και παγκόσμια), τόμοι 20 ,34 

 Εγκυκλοπαίδεια  «Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα» , τόμος 35 

 Στοιχεία Αστρονομίας και Διαστημικής (Β Γενικού Λυκείου- Επιλογής)- 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE

%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82 

http://www.moira.gr/mythologia.php 

https://historicaltrails.wordpress.com/2014/03/15/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE

%BC%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%

CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80/ 

https://historicaltrails.wordpress.com/2014/03/15/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE

%BC%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%

CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80/ 

http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%BF%C

E%B9+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CF%84%CE%B7+%CE%B4%CE%B7%C

E%BC%CE%B9%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1+%CF

%84%CE%BF%CF%85+%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8

5+(%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B

D%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF+%CE%BC%CF%8D%CE%B8%CE%B

F%CE%B9) 

http://www.theogonia.gr/cosmogonia/anthropogonia.htm 

https://historicaltrails.wordpress.com/2014/03/15/%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE

%BC%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%

CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CF%80/ 

 

http://www.theogonia.gr/cosmogonia/ferekidis.htm 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%C

E%B7_%CE%88%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%C

E%B7_%CE%88%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BE%CE%B7 

https://psaroudakis.wordpress.com/2010/12/09/%CE%BC%CE%B1%CE%BE-

%CF%80%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BA/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/Θαλής
http://www.moira.gr/mythologia.php
https://historicaltrails.wordpress.com/2014/03/15/κοσμογονια-θεογονια-μυθολογια-και-επ/
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http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/μύθοι+για+τη+δημιουργία+του+κόσμου+(κοσμογονικοί+μύθοι)
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http://www.theogonia.gr/cosmogonia/anthropogonia.htm
https://historicaltrails.wordpress.com/2014/03/15/κοσμογονια-θεογονια-μυθολογια-και-επ/
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https://el.wikipedia.org/wiki/Μεγάλη_Έκρηξη
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/681/4515,20360/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/681/4515,20362/
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL-C128


http://www.g-physics.com/2014/09/blog-post_18.html 

http://www.physics4u.gr/articles/2008/Anaximander.html 

http://xemandrios1.blogspot.gr/2011/10/2500.html 

http://physiclessons.blogspot.gr/2012/04/blog-post_1380.html#.WRJAcDclFdg 

http://xemandrios1.blogspot.gr/2011/10/2500.html

