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Περίληψη: Η πρόσφατη ανακοίνωση (11/2/2016) της ανίχνευσης βαρυτικών κυμάτων που 

προήλθαν από την σύγκρουση δύο μελανών οπών, επιβεβαιώνει την θεωρία του Αϊνστάιν για 

την ύπαρξη τους. Kαθώς η ανακάλυψη αυτή προοιωνίζεται την δημιουργία βαρυτικών 

κυμάτων κατά την Μεγάλη Έκρηξη, μας οδηγεί στο να ερευνήσουμε αν η πραγματικότητα 

αυτή είχε προβλεφθεί στον Πλατωνικό διάλογο «Τίμαιος», όπου περιγράφεται η δημιουργία 

του κόσμου. Στον χωροχρόνο, ο οποίος ουσιαστικά είναι  ωκεανός  υλοενέργειας και ο 

οποίος καμπυλούμενος γίνεται αντιληπτός ως  σχηματισμός  σωματιδίων και κατ’ επέκταση 

σωμάτων, η οποιαδήποτε  «μετακίνηση» δεν είναι χωρική, αλλά ουσιαστικά αποτελεί 

μετάδοση του κύματος μιας διαταραχής κατά το οποίο δεν μεταφέρεται ύλη αλλά ιδιότητες. 

Η διαταραχή, η οποία προκαλείται από τις κβαντικές διακυμάνσεις του κενού  κατά την 

Μεγάλη Έκρηξη,  προκαλεί  βαρυτικά κύματα.  Καθώς η περιγραφή της «χώρας»  στον 

Τίμαιο αποδίδει σαφέστατα τον χωροχρόνο, η όλη διαδικασία που αναφέρει σχετικά με την 

«χώρα»  ο Τίμαιος, μεταξύ άλλων, καταγράφει ουσιαστικά και την δημιουργία αυτών των 

κυμάτων. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι  τότε η περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στην 

κοσμολογική θεώρηση του Πλάτωνα ίσως αποκαλύψει νέες πολύ σημαντικές φιλοσοφικές 

θέσεις που άπτονται της σύγχρονης Κοσμολογίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Κοσμολογία, Πλάτων, Βαρυτικά Κύματα, Μεγάλη Έκρηξη, χωροχρόνος 

 

GRAVITATIONAL WAVES AND PLATO 

Abstract: The recent announcement (11 Feb 2016) of the detection of gravitational waves 

caused by the collision of two black holes, verified Einstein’s theory of their existence. Since 

this discovery is a pre-view of the creation of gravitational waves at the Big Bang, it leads us 

to investigate if this was predicted in Plato’s Timaeus where the creation of the universe is 

described. In the space-time, which is an “ocean” of energy-matter and which by being curved 

is perceived as the creation of particles and sensible things, the movement is not a spacial 

movement, but it is actually transmission of a perturbation  and hence transmission of 

properties. The perturbation that is caused by the quantic fluctuations at the Big Bang 

produces gravitational waves. 

Since the description of the “chora” in Plato’s Timaeus  refers clearly to the space-time, the 

whole process that is narrated in the Timaeus, among other things, records actually the 

                                                             
1
 Το βίντεο της ομιλίας στο συνέδριο βρίσκεται στην διεύθυνση: https://www.pemptousia.gr/video/ta-

varitika-kimata-ke-o-platon/  



 

5ο Διεπιστημονικό Συνέδριο Φιλοσοφία και Κοσμολογία: Αφιέρωμα στα 2400 
χρόνια από την γέννηση του Αριστοτέλη: Τόμος Πρακτικών 

 

5th Interdisciplinary Conference on Philosophy and Cosmology: in celebration of 

the 2400th anniversary from Aristotle's birth: Volume of Proceedings 

ISBN: 978-960-93-8881-8 

2 
 

creation of such waves. Being that as it may, a further study and elaboration in the 

cosmological view of Plato, may reveal very important new philosophical aspects that can be 

correlated with modern Cosmology. 

 

Keywords: Cosmology, Plato, Gravitational Waves, Big Bang, Space-time 

Την 11
η
 Φεβρουαρίου 2016 έγινε μια από τις σημαντικότερες επιστημονικές ανακοινώσεις 

όλων των εποχών. Τελικά ο Αϊνστάιν είχε δίκιο!  Οι Φυσικοί τώρα έχουν άμεση απόδειξη ότι 

το χωροχρονικό συνεχές υπάρχει.  Δύο παρατηρητήρια στις πολιτείες  Ουάσινγκτον και  

Λου152-154ιζιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών μπόρεσαν να ανιχνεύσουν ταυτόχρονα  

βαρυτικά  κύματα που προκλήθηκαν από την σύγκρουση δύο μελανών οπών ένα 

δισεκατομμύριο έτη φωτός μακριά μας. Αυτή είναι μια μεγάλη στιγμή  για την σύγχρονη 

Κοσμολογία που θα διαμορφώσει  τον τρόπο που τώρα μελετάμε  τον χώρο. Το 

σημαντικότερο όμως είναι ότι τώρα έχουμε απόδειξη ότι μια σημαντική πρόβλεψη της 

Θεωρίας της Σχετικότητας του Αϊνστάιν, εδώ και έναν αιώνα, είναι αληθής. Στις 15 Ιουνίου 

2016 ανεκοινώθη ότι επετεύχθη και δεύτερη ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων. 

     Τι είναι  όμως τα βαρυτικά κύματα (Thorne, 1989, pp. 20-32; Δανέζης & Θεοδοσίου, 

2003, σσ.  152-154); 

    Τα βαρυτικά κύματα είναι μικροσκοπικές διαταραχές στην ίδια την υφή του χωροχρόνου, 

οι οποίες προκαλούνται κάθε φορά που επιταχύνονται  αντικείμενα του Σύμπαντος με 

μεγάλες μάζες. Όπως  τα επιταχυνόμενα ηλεκτρικά φορτία παράγουν ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα, κάθε επιταχυνόμενο υλικό σώμα παράγει βαρυτικά κύματα. H ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία διασχίζει τον χωροχρόνο με την ταχύτητα του φωτός, τα βαρυτικά κύματα, που  

αποτελούν διακυμάνσεις του ίδιου του χωροχρόνου, εικάζεται ότι  κι αυτά διαχέονται με την 

ταχύτητα του φωτός. Ο  χώρος συστέλλεται και διαστέλλεται εναλλακτικά. Το αποτέλεσμα 

είναι αντίθετο σε κάθετες διευθύνσεις. Τα κύματα, καθώς διαδίδονται,  σπρώχνουν και 

σύρουν ελεύθερα  σώματα από και προς μεταξύ τους.  

    Τα βαρυτικά κύματα μεταφέρουν σημαντική πληροφορία για την πηγή τους. Αυτή η 

πληροφορία  είναι ενσωματωμένη στις ουράνιες συντεταγμένες (ορθή αναφορά-right 

ascension “α”  και απόκλιση αστέρος-declination “δ”) της πηγής στον ουρανό και στις  δύο 

βαρυτικές κυματοσυναρτήσεις Η+(t) και Ηx(t) που καταγράφονται από τους επίγειους 

ανιχνευτές. Τα βαρυτικά κύματα συμπιέζουν και εκτείνουν τον χωροχρόνο σε δύο 

κατευθύνσεις (πολώσεις): ‘+’ and ‘x’.  Τα Η+ & Ηx είναι χρονικά μεταβαλλόμενα και το 

πλάτος τους εξαρτάται από την πηγή που εκπέμπει τα βαρυτικά Κύματα.  ενώ στρέφονται 

κατά 45 μοίρες μεταξύ τους. Τα φάσμα συχνοτήτων των πηγών που δημιουργούν τα 

βαρυτικά κύματα θεωρητικά εκτείνεται μέχρι την Μεγάλη Έκρηξη, όπου οι κβαντικές 

διακυμάνσεις του κενού δημιούργησαν βαρυτικά κύματα.  

    Τα βαρυτικά κύματα εκπέμπονται  ισχυρότερα  σε περιοχές του χώρου όπου η βαρύτητα 

είναι πολύ ισχυρή και όπου η ύλη κινείται σχεδόν με την ταχύτητα του φωτός, π.χ. η Μεγάλη 

Έκρηξη, οι συγκρούσεις μελανών οπών και  οι παλλόμενοι  νεοφανείς αστέρες νετρονίων στα 
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κέντρα των υπερκαινοφανών εκρήξεων. Καθώς οι περιοχές ισχυρής βαρύτητας 

περιβάλλονται από πυκνά στρώματα ύλης που εμποδίζουν την διέλευση των Η/Μ κυμάτων, 

τα Η/Μ που γίνονται αντιληπτά από τους αστρονόμους προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά 

από περιοχές ασθενούς βαρύτητας και μικρής ταχύτητας.  

 

Τα ανιχνευθέντα βαρυτικά κύματα προέρχονται από σύγκρουση δύο μελανών οπών και 

προσδιορίζονται  στο ένα άκρο του φάσματος. Tα μακροσκοπικά βαρυτικά κύματα που 

προέκυψαν από τις κβαντικές διακυμάνσεις του χωροχρόνου κατά την Μεγάλη Έκρηξη 

πρέπει να μεταδίδονται ακόμα και σήμερα. Τα βαρυτικά κύματα διέρχονται μέσω της 

περιβάλλουσας ύλης ανεμπόδιστα (Gasperini, 2008, pp. 93-123), αντίθετα με τα Η/Μ κύματα 

τα οποία απορροφούνται και σκεδάζονται και αντίθετα με τα νετρίνα τα οποία, αν και 

διαπερνούν την ύλη, σκεδάζονται χιλιάδες φορές. Η διάδοση των βαρυτικών κυμάτων  που 

προκύπτει πολύ πριν το σύμπαν γίνει διαφανές και αρχίσει η διάδοση των φωτονίων 

τεντώνουν και συμπιέζουν τον χωροχρόνο αφήνοντας  σε αυτό πολωτικό ίχνος,  

 

Αυτό σημαίνει ότι  η ανακάλυψη και η εν συνεχεία μελέτη των βαρυτικών κυμάτων θα  

παράσχει νέα είδη πληροφορίας που  έως τώρα δεν ήταν διαθέσιμη στους επιστήμονες. Αυτές 
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οι κυματοσυναρτήσεις μεταφέρουν πληροφορία για την πηγή – π.χ. για την περίπτωση 

κυμάτων από έναν υπερκαινοφανή, πληροφορία για την κατάρρευση, την έκρηξη και τους 

παλμούς του πυρήνα. Ένα είδος πηγής που μπορεί σίγουρα να παράσχει  αρκετές 

λεπτομέρειες για την βαρυτική κυματοσυνάρτηση  είναι η σύγκρουση ζεύγους μελανών 

οπών. Μια τέτοια πηγή είναι απλούστερη από έναν υπερκαινοφανή  ή την Μεγάλη Έκρηξη 

γιατί δεν περιλαμβάνει ύλη. Μια τέτοια κυματοσυνάρτηση θα αποτελέσει και  

αναμφισβήτητη απόδειξη της ύπαρξης των μελανών οπών, για τις οποίες αν και οι ενδείξεις 

είναι ισχυρές είναι έμμεση και περιστασιακή. Για τις υπόλοιπες πηγές –για τις οποίες οι 

γνώσεις δεν είναι πολύ ευρείες σήμερα- οι παρατηρούμενες κυματοσυναρτήσεις  θα μας 

δώσουν αστροφυσικές πληροφορίες που δεν μπορούμε να έχουμε με άλλον τρόπο, καθώς η 

περιβάλλουσα ύλη μας εμποδίζει να τις παρατηρήσουμε. Τα νετρίνα δεν μπορούν να το 

κάνουν  γιατί χάνουν την πληροφορία κατά τις αναρίθμητες σκεδάσεις  τους. 

    Η εσωτερική δυναμική κίνηση της πηγής παράγει τα βαρυτικά κύματα, αλλά όχι ολόκληρη 

η κίνηση. Μόνο το μέρος της που αλλάζει το σχήμα  της πηγής. Έτσι όταν ένα σφαιρικό 

άστρο πάλλεται σφαιρικά, με όλα τα σημεία της επιφανείας του να πάλλονται μέσα-εξω και 

ακτινοβολώντας όλα μαζί, δεν εκπέμπεται βαρυτική ακτινοβολία. 

 

Όταν όμως πάλλεται μη σφαιρικά, με τους πόλους του  κινούμενους προς τα μέσα ενώ ο  

ισημερινός  του να κινείται προς τα έξω και αντίστροφα, τότε παράγονται βαρυτικά κύματα. 

Τα ισχυρότερα βαρυτικά κύματα που φτάνουν στην γη προέρχονται από πηγές με μεγάλες 

μη-σφαιρικές, εσωτερικές κινητικές ενέργειες, δηλαδή από μεγάλες μάζες και μεγάλες 

εσωτερικές ταχύτητες. Επειδή οι εσωτερικές ταχύτητες  παράγονται από εσωτερική 

βαρύτητα, μεγάλες εσωτερικές ταχύτητες σημαίνει μεγάλη εσωτερική βαρύτητα, δηλαδή 

πολύ μεγάλη  πυκνότητα. 

    Τα πρωταρχικά βαρυτικά κύματα της Μεγάλης Έκρηξης είναι ένα βαρυτικό ανάλογο της  

πρωταρχικής ακτινοβολίας  μικροκυμάτων και των πρωταρχικών νετρίνων που έχουν 

εκπεμφθεί κατά την Μεγάλη  Έκρηξη. 
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 Τα βαρυτικά κύματα, αντίθετα με τα φωτόνια και τα νετρίνος, δεν ήταν ποτέ σε θερμική 

ισορροπία με την ύλη, έχουν το δυναμικό να μας μεταφέρουν άμεση πληροφόρηση για τις 

πρώτες εποχές του σύμπαντος-ίσως ακόμα και από την εποχή  Planck (~10
-43

 sec) (Thorne, 

2003, pp. 74-104). Η μελέτη της Μεγάλης  Έκρηξης μπορεί να γίνει μόνο μέσω της μελέτης 

των βαρυτικών κυμάτων από αυτήν. Είναι  η μόνη σημειακή ιδιομορφία (singularity) που 

μπορεί να μελετηθεί. Σύμφωνα με την  Εικασία περί Κοσμικής Λογοκρισίας του Roger 

Penrose (Penrose, 1999)  όλες οι σημειακές ιδιομορφίες,  εκτός αυτής της Μεγάλης Έκρηξης, 

είναι κρυμμένες μέσα σε μελανές οπές, δηλαδή δεν είναι γυμνές (Shahar, 2013).  

    Στο  Πανεπιστήμιο της Βορείου Καρολίνας, οι Andrew Abrahams και Chuck Evans 

προσομοίωσαν  την δημιουργία βαρυτικών κυμάτων, τα οποία ξεκινούσαν από μια 

περιφέρεια και συνέκλιναν προς το κέντρο με  ενέργεια οριακή για την δημιουργία μελανής 

οπής στο κέντρο. Καθώς οι ρυτιδώσεις του χωροχρόνου πλησίαζαν το κέντρο, 

αλληλεπιδρούσαν μεταξύ τους μη γραμμικά, κάνοντας τον χωροχρόνο να «βράζει» σαν νερό 

σε τσαγιέρα.  Αυτός ο βρασμός δημιούργησε βίαιες παραμορφώσεις του χωροχρόνου με 

συνεχώς μειούμενα μήκη κύματος και βαρυτικά κύματα με ελαττωμένα  μήκη κύματος να 

ξεχύνονται από το ζέον κέντρο μεταφέροντας  πληροφορίες για τον βρασμό (Thorne, 2003, 

pp. 109–152). 

 

 Αν τα συγκλίνοντα βαρυτικά κύματα είχαν μεγαλύτερη ενέργεια ο βρασμός θα 

δημιουργούσε μια μικροσκοπική μελανή οπή. Εάν τα κύματα  είχαν λιγότερη ενέργεια  ο 

βρασμός θα ήταν ασθενής και δεν θα δημιουργούσε τίποτα στο κέντρο. Συνεπώς με 
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ελεγχόμενη κυματική ενέργεια ο βρασμός  παρήγαγε στο κέντρο μια γυμνή περιοχή άπειρης 

καμπυλότητας – μια γυμνή σημειακή ιδιομορφία.  Σχεδόν όλη η κυματική ενέργεια 

μετετράπη με τον βρασμό σε εξερχόμενα κύματα και έτσι η ιδιομορφία αυτή έμεινε με μια 

απειροελάχιστη ενέργεια μέσα της και διετηρήθη για έναν απειροελάχιστο χρόνο, που όμως 

οι προσομοιώσεις δεν μπόρεσαν να μας πουν σίγουρα πόσος ήταν αυτός. 

    Σύμφωνα με τον Roger Penrose  το ίχνος των βαρυτικών κυμάτων  είναι δυνατόν να 

ανιχνευθεί στην μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου (Gurzadyan & Penrose, 2010).  Αυτά 

θα προκαλούσαν πόλωση της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου (από κάποιους 

ερευνητές υπήρξε ισχυρισμός ότι κατεγράφη μια τέτοια πόλωση  από υπερευαίσθητα 

τηλεσκόπια στον Βόρειο Πόλο η οποία όμως αμφισβητήθηκε) ή, όπως ισχυρίζεται ο Roger 

Penrose, υπάρχει ήδη ίχνος αυτών το οποίο έχει ανιχνεύσει ο ίδιος, αν και υπάρχει αρκετός 

σκεπτικισμός για το πόσο εφικτή είναι λόγω του υπάρχοντος θορύβου (Zhao, & Li,  2014). 

Αυτό εντάσσεται στην ευρύτερη προσέγγιση του ότι  συγκρούσεις μελανών οπών στην προ – 

Μεγάλης Έκρηξης εποχή θα προκαλούσαν έκρηξη βαρυτικών  κυμάτων που θα κατεγράφετο 

ως έντονη ή ελαττούμενη θερμοκρασία στην μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου. 

 

Είναι
2
το επίπεδο εκείνο το οποίο ο Πλάτων (Τίμαιος,  30a) μας περιγράφει ότι θέτει σε τάξη ο 

Δημιουργός ο οποίος «οὕτω δὴ πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν παραλαβὼν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ 

κινούμενον πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν ἐκ τῆς ἀταξίας». Αυτοί οι 

κυματισμοί του κβαντικού κενού  δημιουργούν τα διάφορα σώματα  κάνοντας τα όχι κάτι 

διάφορο από τον χωροχρόνο αλλά  καμπυλώσεις του.  

Η επιστημονική προσέγγιση της πραγματικότητας γίνεται είτε από την οπτική των 

μαθηματικών  είτε από την  οπτική της Φυσικής.   Και ενώ η Φυσική βλέπει την 

πραγματικότητα ως ύλη με βασικές ιδιότητες της την Μάζα και  την Ενέργεια  και βασικό 

μέτρο  της την πυκνότητα, από Μαθηματική  άποψη καταγράφεται ο χώρος ως βασική έννοια 

με βασικό μέτρο του την καμπυλότητα. Αυτή η αφηρημένη καταγραφή/περιγραφή 

                                                             
 

Η υφή του χωροχρόνου παρουσιάζει διαφοροποιήσεις 

ανάλογα με το πόσο μικροσκοπικά παρατηρείται
 

(Luminet, 2008, p.36). Έτσι σε μικροσκοπικό επίπεδο 

της τάξης των 10
-13

 cm περιγράφεται σαν ένα ομαλό 

συνεχές, όπως φαίνεται η θάλασσα  από μεγάλο ύψος.  

Σε κβαντικό επίπεδο (10
-30

cm) οι διακυμάνσεις του 

χωροχρόνου γίνονται αισθητές, σαν ελαφρά κύματα 

στην επιφάνεια της θάλασσας. Στο επίπεδο Planck 

(10
-33

 cm) οι διακυμάνσεις αυτές  επικρατούν πλήρως 

κάνοντας τον χωροχρόνο τρικυμιώδη, σαν αφρισμένα 

κύματα στην επιφάνεια της θάλασσας. 
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αποτυπώνεται στον Πλάτωνα. Έτσι λοιπόν, κατά τον Πλάτωνα, ο φυσικός κόσμος 

δημιουργείται από έναν μαθηματικό κόσμο που αποτελεί ένα ενδιάμεσο μεταξύ του κόσμου 

των ιδεών, ο οποίος συνίσταται από τα αιώνια και αμετάβλητα πρότυπα των αισθητών 

πραγμάτων.  Στα φιλοσοφικά κείμενα υπάρχουν πάμπολλες αναφορές, ότι τα μαθηματικά 

αποτελούν μέσο αναγωγής στον κόσμο των ιδεών. 

Αυτός  λοιπόν ο μαθηματικός κόσμος του Πλάτωνα καταγράφεται από τις εξισώσεις της 

γενικής σχετικότητας, οι οποίες περιγράφουν ουσιαστικά την φυσική πραγματικότητα, όπως 

φαίνεται στην παρακάτω εξίσωση (Δανέζης & Θεοδοσίου, 2012, σ.194, 203) 

 

 

Όπως δε ελέχθη προηγουμένως, ανάλογα με το μικροσκοπικό επίπεδο παρατήρησης της 

πραγματικότητας  η  εικόνα  που δίδεται είναι αυτή ενός συνεχούς στο οποίο το κάθε σώμα 

παριστάνεται είτε ως καμπύλωση του είτε ως κυματισμός  της επιφάνειας του, ανάλογα με το 

πόσο μικροσκοπικά παρατηρείται. 

 

Έτσι λοιπόν, σε μια εξίσωση συνδέονται η 

μαθηματική με την φυσική αποτύπωση της 

πραγματικότητας, καθώς, το κύριο συστατικό της 

κλασικής Φυσικής, η υλοενέργεια (ρ= πυκνότητα 

υλοενέργειας), δεν είναι  παρά συνάρτηση της 

καμπύλωσης  (ε= καμπυλότης) του κύριου 

συστατικού του κόσμου των μαθηματικών, του 

χώρου. 

Penrose, R. (2004). The Road to Reality - A Complete Guide to the Laws of the Universe, London, Jonathan Cape, p.18 
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Αυτή η πλατωνική δομή (κόσμος ιδεών-χώρος-φυσικός κόσμος) περιγράφεται στον 

Πλατωνικό Τίμαιο (48e 2 - 49a 7), όπου ο Πυθαγόρειος Τίμαιος, αφού στην αρχή μίλησε για 

τους δύο μόνο κόσμους (κόσμο ιδεών και φυσικό κόσμο) μας «ξαφνιάζει» μιλώντας  μας  για  

ένα «δυσνόητο και ασαφές τρίτο είδος» (Τίμαιος,  52a 1-5): «Ας κάνουμε τώρα περισσότερες 

διαιρέσεις από πριν στη νέα αρχή μας για το σύμπαν. Προηγουμένως διακρίναμε δύο είδη, τώρα 

όμως πρέπει ν' αναφέρουμε και ένα τρίτο γένος. Τα δύο ήταν αρκετά στην πρώτη μας έρευνα, 

πήραμε το πρώτο ως νοητό και πάντα αμετάβλητο πρότυπο, ενώ το δεύτερο ως γεννητό και 

ορατό αντίγραφο του πρώτου. Δεν διακρίναμε τότε τρίτο είδος, γιατί θεωρήσαμε ότι τα δύο ήταν 

αρκετά. Τώρα όμως ο συλλογισμός φαίνεται να μας αναγκάζει ν' αποσαφηνίσουμε με λόγια το 

δυσνόητο και ασαφές τρίτο είδος. Ποια φυσική ιδιότητα πρέπει να υποθέσουμε ότι έχει; 

Περίπου τέτοια, να είναι αυτό που υποδέχεται και τρέφει οτιδήποτε γεννιέται» (Πλάτων, 

Τίμαιος  52a 5-8). 

    Ποια είναι όμως αυτά τα τρία είδη ; Το πρώτο είδος είναι ο κόσμος των ιδεών ο οποίος  

«είναι  ένα είδος αμετάβλητο, αγέννητο και άφθαρτο, χωρίς να δέχεται τίποτα μέσα του από 

πουθενά και χωρίς να μεταβιβάζεται σε κάτι άλλο, αόρατο και ασύλληπτο από τις αισθήσεις, 

που μόνο η νόηση μπορεί να αντιληφθεί».  Δηλαδή μόνο νοητικά μπορούμε να τον 

αντιληφθούμε και δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης της φυσικής επιστήμης, αλλά είναι 

καθαρά φιλοσοφικό αντικείμενο, εξηγεί όμως γιατί υπάρχει η σταθερή ποικιλομορφία και 

πολυπλοκότητα  νόμων, δομών και στοιχείων που καταγράφεται από τις φυσικές επιστήμες. 

    Το δεύτερο είδος είναι ο φυσικός κόσμος ο οποίος  είναι «όμως αισθητός, δημιουργημένος, 

ευρισκόμενος σε αιώνια κίνηση, που εμφανίζεται και χάνεται διαρκώς σε κάποιο μέρος και 

γίνεται αντιληπτός από την δόξα με τη βοήθεια των αισθήσεων. Αυτός λοιπόν ο κόσμος είναι 

αυτός που δημιουργείται από την τρικυμιώδη υφή του χωροχρόνου (ή αλλιώς την καμπύλωση 

του) , η οποία είναι και η αιτία να είναι σε αιώνια κίνηση, να χάνεται διαρκώς και να γίνεται 

αντιληπτός με την βοήθεια των αισθήσεων. Είναι αντικείμενο των φυσικών επιστημών. 

    Όμως  ποιος είναι αυτός ο χωροχρόνος και που τον αναφέρει ο Πλάτων ; Είναι το λεγόμενο 

τρίτο είδος, το οποίο ο Πλάτων ονομάζει χώρα : «Είναι ο αιώνιος χώρος, που δεν φθείρεται, 

αλλά παρέχει διαμονή σε όσα γεννιούνται και γίνεται αντιληπτό με ένα είδος νόθου 

συλλογισμού, χωρίς τη βοήθεια των αισθήσεων αλλά μόνο με την πίστη. Αυτό προς το οποίο 

αποβλέποντας ονειρευόμαστε και υποστηρίζουμε ότι κάτι που υπάρχει πρέπει αναγκαστικά 

να βρίσκεται σε κάποιο τόπο και να πιάνει ορισμένο χώρο. Διαφορετικά, αν δεν βρίσκεται 

ούτε στη γη ούτε στον ουρανό, είναι ανύπαρκτο. Σύμφωνα με αυτές και άλλες παρόμοιες 

έννοιες δεν μπορούμε, όταν ξυπνήσουμε, να διακρίνουμε καθαρά την ακοίμητη και 

πραγματικά υπαρκτή φύση αυτού του τρίτου είδους ή ν' αντιληφθούμε την αλήθεια, εξαιτίας 

της ονειροπόλησης μας, ότι δηλαδή αυτή η εικόνα αποτελεί απομίμηση και δεν έχει δικό της 

τον χώρο για τον οποίο δημιουργήθηκε αλλά πετάει πάντα σαν φάντασμα και 

ξαναδημιουργείται μέσα σε κάποιο άλλο πράγμα, παίρνοντας έτσι υπόσταση (Πλάτων,  

Τίμαιος, 52a 8-c 6).  
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Η παραπάνω περιγραφή αποδίδει το γεγονός  ότι ο άνθρωπος  παρότι γνωρίζει πια ότι 

υπάρχει ο χωροχρόνος και πως συμπεριφέρεται, ουσιαστικά δεν πείθεται από τις αισθήσεις 

του ότι υπάρχει.  Πράγματι, οι άνθρωποι λόγω της βιολογίας τους δεν μπορούν να 

αντιληφθούν τον χωροχρόνο αυτόν καθ’ αυτόν, αντιλαμβάνονται τις καμπυλώσεις του σαν 

υλικά πράγματα. «Μόνο να τον ονειρευτούν μπορούν» και «δεν μπορούν να τον τοποθετήσουν 

κάπου» γιατί για αυτούς δεν είναι κάτι.  Είναι αντικείμενο των Μαθηματικών. 

    Και ο Πλάτων συνεχίζει : Σε αντίθετη περίπτωση  «μηδὲν τὸ παράπαν αὐτὴν εἶναι» 

(Τίμαιος  52c 6). 

    Μία ηχώ αυτής της διατύπωσης την ακούμε και σήμερα, 2.500 χρόνια μετά.  Ενδεικτικά, 

όπως αναφέρει ο καθ. Δημήτρης Νανόπουλος   «Είμαστε μια ανακατανομή του τίποτα», ή ο 

καθ. Μάνος Δανέζης ότι «Είμαστε μια καμπύλωση του τίποτα», ή όπως λέει ο καθ. Στράτος 

Θεοδοσίου  «Το Σύμπαν δεν είναι μόνο ύλη, ούτε ένα μηχανιστικό κατασκεύασμα, έχει ‘ψυχή’ 

και ‘νόηση’».  Άλλωστε και η σύνοψη που κάνει ο Αλκίνοος στον Διδασκαλικό (VIII 162.29) 

για την ύλη του Πλάτωνα περιγράφει πλήρως τον χωροχρόνο: «Καὶ πρῶτόν γε περὶ ὕλης 

λέγωμεν. Ταύτην τοίνυν ἐκμαγεῖόν τε καὶ πανδεχὲς καὶ τιθήνην καὶ μητέρα καὶ χώραν ὀνομάζει 

καὶ ὑποκείμενον ἁπτόν τε μετ’ ἀναισθησίας καὶ νόθῳ λογισμῷ ληπτόν· ἰδιότητα δ’ ἔχειν 

τοιαύτην, ὥστε πᾶσαν γένεσιν ὑποδέχεσθαι τιθήνης λόγον ἐπέχουσαν τῷ φέρειν αὐτὰς καὶ 

ἀναδέχεσθαι μὲν αὐτὴν πάντα τὰ εἴδη, αὐτὴν δὲ καθ’ αὑτὴν ἄμορφόν τε ὑπάρχειν καὶ ἄποιον 

καὶ ἀνείδεον, ἀναματτομένην δὲ τὰ τοιαῦτα καὶ ἐκτυπουμένην καθάπερ ἐκμαγεῖον καὶ 

σχηματιζομένην ὑπὸ τούτων, μηδὲν ἴδιον σχῆμα ἔχουσαν μηδὲ ποιότητα». Και καταλήγει 

(163.7) ότι η χώρα είναι έν δυνάμει σώμα: «τοιαύτη δ’ οὖσα οὔτε σῶμα ἂν εἴη οὔτε ἀσώματον, 

δυνάμει δὲ σῶμα». Πράγματι, στον χωροχρόνο υπάρχουν εν δυνάμει σώματα, τα οποία 

δημιουργούνται όταν αυτός καμπυλωθεί.  

    Έτσι  λοιπόν, τα τρία αυτά είδη υπάρχουν, δηλαδή (Τίμαιος,  52d 3-53b 4) « ...το ον, ο 

χώρος και το γεννητό, πριν ακόμα γεννηθεί ο ουρανός. Η τροφός του γεννητού, που υγραίνεται, 

διαπυρώνεται, παίρνει τη μορφή της γης και του αέρα, και υφίσταται όλες τις μεταβολές τους, 

παρουσιαζόταν με κάθε λογής εμφάνιση. Επειδή όμως είναι γεμάτη με δυνάμεις ανόμοιες και 

μη ισορροπημένες δεν έχει ευστάθεια , ταλαντεύεται ανώμαλα, σείεται από αυτά που έχει μέσα 

της και τα σείει με τη σειρά της καθώς κινείται κι η ίδια. Τα είδη αυτά, καθώς κινούνται, πάνε 

πότε εδώ και πότε εκεί και χωρίζονται μεταξύ τους, όπως γίνεται στο καθάρισμα του σταριού με 

τα κόσκινα και τα άλλα όργανα λιχνίσματος των σπόρων, οπότε τα στερεά και βαριά πέφτουν σε 

ένα μέρος ενώ τα αραιά και ελαφρά σε άλλο. Το ίδιο έγινε με τα τέσσερα εκείνα γένη που 

κινούνταν μέσα στον χώρο που τα δέχτηκε.  Η κίνηση του, σαν όργανο που προκαλεί σεισμό, 

χώριζε τα ανόμοια μέρη και έσπρωχνε κοντά εκείνα που έμοιαζαν. Έτσι καθένα έπιανε 

διαφορετικό χώρο πριν ακόμα τακτοποιηθεί και γεννηθεί απ' αυτά το σύμπαν. Πραγματικά, 

προηγουμένως όλα αυτά τα πράγματα δεν είχαν λογική και μέτρο. Όταν όμως άρχισε η 

τακτοποίηση του σύμπαντος, η φωτιά, το νερό, η γη κι ο αέρας, μολονότι διέθεταν ορισμένα 

στοιχεία της φύσης τους , βρίσκονταν στην κατάσταση που υπάρχει όταν λείπει ο θεός». 

Διακρίνουμε δηλαδή σαφέστατα μια περιγραφή όπως αυτή που χαρακτηρίζει την δημιουργία 

και την μετάδοση των βαρυτικών  κυμάτων, δηλαδή αίτιο αυτών η ασύμμετρη μεταβολή  
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σχήματος και διάδοση σε δύο κάθετες κατευθύνσεις.  Όσον  δε αφορά τα στοιχεία  «αυτή 

ήταν λοιπόν η κατάσταση τους, όταν ο θεός άρχισε να τους δίνει σχήμα χρησιμοποιώντας Ιδέες 

και Αριθμούς. Και το ότι τα τακτοποίησε όσο γινόταν καλύτερα, ενώ βρίσκονταν σε 

διαφορετική κατάσταση, αυτό πρέπει να θεωρείται δεδομένο στη συζήτηση μας» (Πλάτων, 

Τίμαιος,  52d 4-53b 8). 

    Οι Ιδέες και οι Αριθμοί που αναφέρει εδώ ο Πλάτων είναι αντίστοιχα η πυκνότητα της 

υλοενέργειας (ρ) και η καμπυλότητα του χώρου (ε) που βρίσκονται στην εξίσωση της Γενικής 

Σχετικότητας, όπως ελέχθη παραπάνω. Δηλαδή πάνω στον χώρο, οποίος είναι ο ωκεανός της 

υλοενέργειας, εφαρμόζονται οι ιδέες από τον κόσμο των ιδεών που προσδίδουν  μορφή και 

σχήμα στα διάφορα σώματα, δια της πυκνώσεως  της υλοενέργειας, η καμπυλότητα της 

οποίας  αποτυπώνεται με καθαρούς αριθμούς, όπως μας περιγράφει η εξίσωση  της γενικής 

σχετικότητος του Αϊνστάιν. «Πάντα κατ’ άριθμόν γίνονται»  έλεγε ο Πυθαγόρας, ενώ οι  

Ορφικοί υμνούσαν τον αριθμό. 

    Κάτι παρόμοιο έλεγαν  και οι Πυθαγόρειοι  αναφερόμενοι στην  «αναπνοή του κόσμου», 

όπου στον κόσμο εισάγεται κενόν, χρόνος και πνοή (Εμπεδότιμος,  2009, σ. 151), δηλαδή 

εφαρμογή των ιδεών για τον διαχωρισμό και οριοθέτηση των σωμάτων, χρόνος και ενέργεια, 

αποτυπώνοντας αυτό που έλεγε ο Πλάτων για τις ιδέες  που προκαλούν πύκνωση της 

υλοενέργειας  και τους αριθμούς ως καμπυλότητα του χωροχρόνου. 

    Χρησιμοποιώντας ένα απλό ανάλογο από την καθημερινή μας ζωή, όπου  σε μια  ζύμη για 

τον σχηματισμό κουλουρακίων  χρησιμοποιούμε φόρμες για να μορφοποιήσουμε την ζύμη σε 

κουλουράκια, μπορούμε να αναγνωρίσουμε  τα τρία γένη  όπου στην υλοενέργεια που 

ουσιαστικά είναι ο χωροχρόνος (ζύμη), εφαρμοζόμενες οι ιδέες (φόρμες)  δημιουργούνται τα 

αισθητά (κουλουράκια). 

    Έτσι  «Το σύμπαν σφίγγει μέσα του όλα τα είδη που έχει δημιουργήσει, εξαιτίας της 

περιφοράς του που είναι κυκλική και δεν αφήνει τον παραμικρό κενό χώρο. Γι' αυτό η φωτιά 

χώνεται πρώτη σε όλα τα πράγματα και στη συνέχεια ο αέρας, που είναι από τη φύση του 

δεύτερος σε λεπτότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα στοιχεία. Όσα έγιναν από μεγάλα 

μέρη έχουν μεγαλύτερα κενά στην κατασκευή τους, ενώ όσα έγιναν από μικρά αφήνουν 

ελάχιστα κενά. Έτσι η συμπύκνωση σπρώχνει τα μικρά στα κενά των μεγάλων. Όταν γίνει αυτό, 

τα μικρά σώματα χωρίζουν τα μεγάλα, τα μεγάλα συμπιέζουν τα μικρά και όλα μαζί 

μετακινούνται πάνω κάτω στις θέσεις τους. Γιατί όταν οτιδήποτε μεταβάλει το μέγεθος του, 

μεταβάλει επίσης τη θέση του μέσα στον χώρο. Γι' αυτό τον λόγο και μ' αυτό τον τρόπο η γένεση 

της ανομοιομορφίας, που διατηρείται πάντα, προκαλεί την αιώνια κίνηση αυτών των στοιχείων, 

η οποία δεν σταματάει και δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ» (Πλάτων, Τίμαιος  58a7-c5). 

    Το σύμπαν λοιπόν σφίγγει μέσα του όλα τα είδη που έχει δημιουργήσει και δεν αφήνει τον 

παραμικρό κενό χώρο, είναι δηλαδή ένα συνεχές.  

    Η αναφερόμενη δε κίνηση προκαλείται λόγω της ανομοιομορφίας. Αυτή η ανομοιομορφία 

προκαλεί κίνηση τέτοια που δημιουργεί τα βαρυτικά κύματα,  υποδηλώνει δε ότι δεν υπάρχει 

φυσική κίνηση αλλά  είναι  μια ταλάντωση η οποία προκαλούμενη από μια διαταραχή 

διαδίδεται μέσα στον χώρο.  
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Ένα  άλλο φυσικό ανάλογο που θα μπορούσε να μας δώσει μια εικόνα του τι γίνεται είναι η 

εικόνα που μας δίνει μια πισίνα, την οποία μπορούμε να θωρήσουμε σαν εικόνα του κόσμου 

με το νερό της να απεικονίζει τον χωροχρόνο και  στην οποία δημιουργούμενη  μια 

διαταραχή στο κέντρο της έχει ως συνέπεια την δημιουργία κυμάτων που προσβάλλουν τα 

τοιχώματα της, όπως ακριβώς μια διαταραχή σε κάποιο σημείο του χωροχρόνου προκαλεί 

διάδοση καμπυλώσεων. 

            

Αυτός ο κυματισμός πάνω στην επιφάνεια του νερού  είναι ουσιαστικά τα δημιουργούμενα 

σώματα από τις καμπυλώσεις του χωροχρόνου ή τους κυματισμούς του κβαντικού κενού. 

Έτσι δεν υπάρχει περιέχον  και περιεχόμενο, δηλαδή ο χώρος και τα πράγματα  χωριστά, και 

κατά συνέπεια δεν υπάρχει μετακίνηση ύλης αλλά  μόνο μετακίνηση ιδιοτήτων.   

Άλλωστε ο κόσμος κατά τον Τίμαιο σφίγγεται γύρω-γύρω, δεν υπάρχει κενό μέσα του, 

παρόλα αυτά παρατηρείται κίνηση και μεταβολή θέσης, χαρακτηριστική εικόνα που δίνει ένα 

κύμα. Αυτοί συνεπώς οι κυματισμοί της χώρας του Τιμαίου είναι οι καμπυλώσεις του 

χωροχρόνου, που δημιουργούν τα αισθητά τα οποία και αντιλαμβανόμαστε. 

Με άλλα λόγια, όπως και ο Αϊνστάιν, ο Πλάτων  θεωρεί την ύλη ως χώρο με ιδιότητες 

(Sorabji, 1988). 

Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι, τότε η περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση στην 

κοσμολογική θεώρηση του Πλάτωνα ίσως αποκαλύψει νέες πολύ σημαντικές φιλοσοφικές 

θέσεις που άπτονται της σύγχρονης Κοσμολογίας. 
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