
Πειραιάς, 24η Αυγούστου, 2018 

 
Είναι το Σύμπαν ένα Στροβιλικό Φράκταλ; 

 
1. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία θέτει το ερώτημα αυτό της επικεφαλίδας στηριζόμενη αφενός σε 
σύγχρονες θεωρήσεις οι οποίες, όπως θα μπορούσε να υποστηριχθεί, έχουν ως αφετη-

ρία τις φιλοσοφικές θεωρήσεις και αφετέρου στους Προσωκρατικούς Φυσικούς Φιλο-

σόφους, οι οποίοι δημιουργούσαν τον κόσμο από δίνη, δηλαδή στρόβιλο. 
Τέτοιες όμως σκέψεις ενθαρρύνονται και από τα ερωτηματικά που αφήνει η επικρα-

τούσα θεωρία της Αρχικής Μεγάλης Έκρηξης, όπως αυτά περί της αποκλειστικής 
ισχύος στο Σύμπαν από τη μία πλευρά της Βαρύτητας και από την άλλη της διαρκούς 

διαστολής του, με αποτέλεσμα από τους σύγχρονους Φυσικούς Επιστήμονες να αναζη-
τείται η «παγκόσμια σταθερά» που θα εξισορροπεί τα αντιφατικά αυτά φαινόμενα. 

Οι σοφοί προγονοί μας δεν είχαν τέτοια προβλήματα, διότι δέχονταν ευθύς εξ αρχής 
ένα Σύμπαν ως περιστρεφόμενη σφαίρα, στην οποία δύνανται να δρουν εξισορροπιστι-

κά η Κεντρομόλος και η Φυγόκεντρος δυνάμεις. 

Αξίζει να τονισθεί και η άλλη θεμελιώδης πλευρά του θέματος, ότι τόσο οι Αρχαίοι όσο 
και οι σύγχρονοι Επιστήμονες δέχονταν μεν κάποια αρχή του κόσμου, πλην όμως 

αναπάντητο παραμένει και θα εξακολουθήσει να παραμένει το μεγάλο ερώτημα: 
Ποιος είναι ο δημιουργός αυτής της αρχής; 

Οι μεν Προσωκρατικοί αφήνουν εμμέσως να εννοηθεί, οι δε Πλάτων και Αριστοτέλης 
καθαρά δηλώνουν ως δημιουργό της Αρχής του Σύμπαντος, τον Θεό. Μάλιστα ο Αρι-

στοτέλης στα Φυσικά του έργα υποστηρίζει: 

Ότι τίποτα δεν γίνεται από το τίποτα, αλλά κάθε τι έχει τον δημιουργό του. 
Μέσα σε αυτά τα ανθρωπίνως δυνατά πλαίσια και με σεμνότητα έναντι της κυριαρχού-

σας θεωρίας της Μεγάλης Αρχικής Έκρηξης, η παρούσα εργασία θα επιδιώξει, σε μία 
κοινή πορεία με τον αναγνώστη, κάποιες άλλες διαδρομές σκέψεων, τόσο για την 

δημιουργία όσο και για τη λειτουργία του Σύμπαντος. 
Ας προσπαθήσουμε … 

 
2. Ο Δυΐσμός της Φύσης 

Από τη μελέτη, ιδιαίτερα των Προσωκρατικών Φυσικών, αλλά και των άλλων Φιλοσό-

φων, δύνανται να εξαχθούν ορισμένα συμπεράσματα που αφορούν τόσο την Οντολογία 
τους όσο και την Κοσμολογία τους. 

Κατ’ αρχάς οι σοφοί πρόγονοί μας ανήγαγαν τα πολλά φυσικά πράγματα σε μία πρω-
ταρχική κοσμική ουσία των στοιχείων από την οποία παρήγαγαν τα πολλά, από μετα-

σχηματισμούς αυτής. Αυτήν την αρχική θεμελιώδη ουσία στην ελαχίστη διαιρετότητά 
της θεωρούσαν ως δεδομένο να βρίσκεται σε ολογραφική σχέση με το όλον σώμα του 

Σύμπαντος. 
Αυτό το ολόγραμμα της αρχικής κοσμικής ουσίας οι Προσωκρατικοί Φυσικοί Φιλόσο-

φοι καθιστούσαν ένα αυτοποιητικό φυσικό σύστημα συνεπεία του δυΐσμού των αντιθέ-

των (θερμού-ψυχρού, υγρού-ξηρού), τα οποία έθεταν σε κάθε σωματίδιο της ουσίας. 
Ο δυΐσμός αυτός των αντιθέτων σε κάθε στοιχείο εξασφάλιζε την αυτοπεριστροφή τους, 

την οποία μετέδιδαν στο όλο σώμα της κοσμικής ουσίας.  
Με αυτό το πνεύμα ομιλεί αργότερα και ο Πλάτων, αναφερόμενος στην ψυχή του 

κόσμου λέγοντας, ότι αυτή την «κινούσα εαυτήν κίνηση» απορρέουν όλες οι άλλες 
κινήσεις, αλλά και ως «κινούσα εαυτήν» θα μπορέσει πρώτη αυτή να κινήσει ολόκληρο 

το Σύμπαν. 

Για να επιτύχει όμως ο Πλάτων αυτήν την αυτοκινησία της ψυχής, αλλά και ολόκλη-
ρου του Σύμπαντος, προσδίδει σε αυτήν δύο μορφές, την ευεργέτιδα και την μη ευερ-

γέτιδα, προκαλούσες την ομαλή και την κατά παρέκκλιση περί το κέντρο κίνηση της 
σφαίρας του Σύμπαντος.1  
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Αλλά και ο Αριστοτέλης, σαφώς και καθολικά στα Φυσικά του έργα, χρησιμοποιεί τον 

δυΐσμό των εναντίων στα όντα, με τους όρους «δυνάμει» και «ενεργεία», ακόμα και στο 
«πρώτο κινούν ακίνητον», όπως δύναται να ερμηνευθεί.2 

Ένας δυΐσμός γενικά των σωματιδίων, ο οποίος και σήμερα γίνεται αποδεκτός ως 
υπάρχων στα σωματίδια, παρουσιάζοντας μάλιστα αυτά ως κυματοσωματίδια. 

Τελικά, και οι σύγχρονοι Φυσικοί Επιστήμονες επιδιώκουν να εντοπίσουν, στα εργα-
στήρια ερευνών, αυτόν τον δυΐσμό της συμμετρίας, στην ελαχιστότατη διαιρετότητα της 

Φύσης των σωματιδίων, ενώ παράλληλα, θεωρητικά, προσπαθούν να συνδέσουν αυτά 

τα σωματίδια με το όλο Σύμπαν. Θέματα α οποία οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ως 
δεδομένα.  

 
3. Ολογραφική Αρχή στο Σύμπαν 

Πλην όμως ο δυΐσμός αυτών των αντιθέτων, που είναι εγγενής στα σωματίδια των σοφών 
προγόνων μας, επιτρέπουν σ’ αυτά να στροβιλίζονται κυκλικά και ως εκ τούτου να 

μεταφέρουν αυτό σε όλο το σώμα του Σύμπαντος, προκαλώντας και σ’ αυτό μία περιδί-
νηση-στρόβιλο. 

Στη συνέχεια, αυτή η περιδίνηση, αυτός ο κοσμικός στρόβιλος, έχει ως συνέπεια ν’ 

αποσπώνται από το κυρίως σώμα τα τμήματά του και να τοποθετούνται κατά μία σειρά 
διαστρωμάτωσης από την περιφέρεια της σφαίρας η φωτιά, ο αέρας και το νερό και στο 

κέντρο η Γη, γύρω από την οποία περιφέρονται, διατηρώντας την πριν την απόσπασή 
τους περιφορά.  

Εξ αυτής της αρχικής διάταξης του κόσμου αρχίζει στη συνέχεια να δημιουργείται η 
Κοσμολογία τους με τα άστρα και τα άλλα φυσικά όντα του κόσμου. 

Τελικά, ο κόσμος των σοφών προγόνων, ιδιαίτερα των Προσωκρατικών Φυσικών Φιλο-

σόφων μας, γίνεται από έναν στρόβιλο του όλου σώματος, το οποίον σώμα συνιστούν τα 
αιωνίως υπάρχοντα και μη καταστρεφόμενα στροβιλιζόμενα στοιχεία του.3 

Αν όμως αυτές, περί στροβιλιζόμενων στοιχείων, ήταν οι απόψεις των σοφών προγόνων 
μας, δεν παύουν όμως και οι σύγχρονοι επιστήμονες να ομιλούν για κάτι παρόμοιο. 

Όπως ο λόρδος Κέλβιν, με βάση τις απόψεις του Φον Χελμχολτζ, διετύπωσε την θεωρί-
α, ότι όλος ο χώρος είναι γεμάτος από αιθέρα και ότι κάθε άτομο αυτού είναι ένας 

στρόβιλος μέσα στο όλο σώμα του αιθέρα.4 

Λίαν όμως ενδιαφέρουσες, για το παρόν άρθρο, είναι οι απόψεις των δικών μας Φυσι-

κών Επιστημόνων Μάνου Δανέζη-Στράτου Θεοδοσίου, οι οποίοι λέγουν: 

«Ότι με βάση τις θέσεις του Albert Einstein, ένα υλικό σωμάτιο δεν αποτελεί παρά το 
αισθητό αντίστοιχο ενός μετακινούμενου στροβιλισμού του πεδίου. Επειδή όμως η 

έννοια του πεδίου δεν εκφράζεται αισθητά, αλλά μόνο μέσω ιδιοτήτων που περιγράφο-
νται μαθηματικά, το σωμάτιο μπορεί να θεωρηθεί σαν ένας στροβιλισμός μέσα σε ένα 

αισθητό «τίποτα». Όμως το σωματίδιο στρόβιλος μας επιφυλάσσει μία σειρά εκπλήξεων, 
αφού θα πρέπει να παρουσιάζει σφαιρική συμμετρία. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν μη 

αισθητό σφαιρικό στρόβιλο μέσα σε ένα V-διάστατο μη Eυκλείδιο χώρο των αισθήσεών 
μας γίνεται αντιληπτό σαν στοιχειώδες σωμάτιο.» 

Ενώ, στη συνέχεια, μεταξύ των άλλων ενδιαφερουσών πληροφοριών, μας ομιλούν για 

τις δύο μορφές των δινών, στρεφόμενες έτσι ώστε να φέρουν το περιεχόμενό είτε προς 
την περιφέρεια είτε προς το κέντρο της όλης σφαίρας της δίνης. 

Συγχρόνως γίνονται και αναφορές σε ορισμένους αρχαίους Φιλοσόφους προγόνους 
μας, όπως στους Εμπεδοκλή, Αναξαγόρα και Δημόκριτο, οι οποίοι συγκεκριμένα 

ομιλούν περί σχηματισμού του κόσμου από δίνες.5 

Πλην όμως, απ’ όλα αυτά τα αναφερόμενα και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν την περι-

στροφή της σφαίρας, σαφώς συμπεραίνεται, ότι ως επί το πλείστον, όλοι οι Προσωκρα-

τικοί Φυσικοί Φιλόσοφοι, κατά παρόμοιο τρόπο, μέσω δινών σχημάτισαν τον κόσμο. 
 

4. Το Σύμπαν ένας Στρόβιλος 
Από τα ανωτέρω εκτιθέμενα εύλογα εγείρεται το ερώτημα: 

Εφόσον είναι δυνατόν το σωματίδιο να είναι ένας σφαιρικός στρόβιλος «μηδενικού» 
αθροίσματος, γιατί αυτός ο στροβιλισμός των σωματιδίων να μην επεκτείνεται στο όλο 
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σώμα του πεδίου, όταν μάλιστα στη σύγχρονη Φυσική θεωρείται το Σύμπαν ως ένα 

ρέον όλον σώμα, «μηδενικού» αθροίσματος και μάλιστα με αμοιβαία συνδετικότητα και 
κινητικότητα, όπως είναι αποδεκτό και σήμερα;6 

Αλλά οι σκέψεις των σοφών προγόνων μας περί στροβιλιζομένων αρχικών στοιχείων, οι 
οποίοι μεταφέρονται ως ενιαία έκφραση στο όλον σώμα του Σύμπαντος, απασχόλησαν 

μία σειρά σύγχρονων επιστημόνων. Έτσι ώστε ο Henri Poincare και ο David Bohm να 
ομιλούν περί ενιαίας και αδιαίρετης ολότητας του Σύμπαντος και ότι τα σωμα-

τίδια και τα κύματα είναι μορφές αφαίρεσης από την ρέουσα ολότητα του 

Σύμπαντος. 
Επίσης ο Jack Wisdom, από μελέτες επί των αποτελεσμάτων του Voyager σε πολλούς 

δορυφόρους των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος, επιβεβαίωσε το γεγονός, ότι 
τα χαοτικά-στροβιλώδη συστήματα όταν φθάσουν στο οριακό σημείο του «ελκυστή» 

αρχίζει η ανάδραση της κανονικής περιοδικής κίνησης. 
O Lev Landau, που τιμήθηκε με βραβείο Nobel διαπίστωσε, ότι ο στροβιλισμός 

ξεκινά προοδευτικά, καθώς οι κινήσεις σ’ ένα ρευστό γίνονται όλο και πιο 
περίπλοκες και αφού έχουν γίνει πολλές διαιρέσεις, τότε εμφανίζεται ο ολι-

κός στροβιλισμός. 

Τέλος, από τα πειράματά τους για τους στροβιλισμούς οι Harry Swinney και Jerry 
Grollub διαπίστωσαν, ότι ο ολικός στροβιλισμός προκύπτει επειδή όλα τα μέρη μίας 

κίνησης συνδέονται μεταξύ τους. 
Επίσης, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις, ότι το γεγονός του στροβιλισμού αναδεικνύει μία 

απείρως βαθιά εσωτερική αλληλοσυνοχή και ολότητα του συστήματος.7 

Το αποκορύφωμα όλων αυτών των διαπιστώσεων και των απόψεων για τις στροβιλώδεις 

κινήσεις του όλου Σύμπαντος και των μερών του, υπήρξε η σύγχρονη θεωρία του 

Ρώσου L.M. Ozernoi και των συνεργατών του το 1968, περί στροβιλώδους κίνησης ου 
αρχικού Σύμπαντος, η οποία περιληπτικά λέει: 

Ότι στην αρχή του Σύμπαντος υπήρχε μία κοσμική στροβιλώδης κίνηση, που 
χαρακτηριζόταν από έντονες άτακτες κινήσεις, που σημαίνει, ότι το Σύμπαν 

δεν ήταν ισότροπο. Στην εποχή δε σχηματισμού της ύλης, συνεπεία των υπε-
ρηχητικών ταχυτήτων των στροβίλων, σχηματίσθηκαν κύματα κρούσεων, τα 

οποία δημιούργησαν συμπυκνώσεις της ύλης διαφόρων μεγεθών. 
Δεν διευκρινίζεται όμως εάν οι στρόβιλοι διατηρούνται και δεν διαλύονται σε μικρότε-

ρους, όπως συμβαίνει στους στροβιλισμούς. Επίσης, αν τα κύματα κρούσεως σχηματί-

ζουν απλώς συμπυκνώσεις ύλης ή σχηματίζουν τους Γαλαξίες.8 

 

5. Περιστροφή του Σύμπαντος 
Αν όμως δεν διευκρινίζεται, από την θεωρία του Ozernoi, η διατήρηση ή και η περαιτέ-

ρω διάσπαση των στροβιλισμών, το ερώτημα αυτό απαντάται αρχικά από τις θεωρίες 
του P.S. Laplace και G. Kuiper, οι οποίες ομιλούν για τον σχηματισμό του ηλιακού 

μας συστήματος. 
Σε γενικές γραμμές, οι θεωρίες αμφοτέρων λέγουν, ότι το ηλιακό μας σύστημα αρχικά 

υπήρχε υπό μορφή περιστρεφόμενου νεφελώματος, στο κέντρο του οποίου, υπό την 

πίεση της βαρύτητας, σχηματίσθηκε ο ήλιος και ότι οι πλανήτες αποσπάσθηκαν από το 
κύριο σώμα συνεπεία της φυγόκεντρης δύναμης, διατηρώντας την φορά της περιστρο-

φής του ήλιου. 
Κατά τον ίδιο τρόπο σχηματίσθηκαν και περιστρέφονται και οι δορυφόροι των πλανη-

τών.9 

Αλλά, δυστυχώς παρόμοιες θεωρίες, όπως αυτές του ηλιακού μας συστήματος, δεν 

έχουν διατυπωθεί για τους Γαλαξίες, αν και τα σχήματά τους, που ως επί το πλείστον, 

είναι ελλειπτικά και σπειροειδή, επιτρέπουν να εκφρασθεί η γνώμη, ότι αποτελούν 
στροβιλισμούς εντός ενός ρέοντος όλου του Σύμπαντος. 

Μία γνώμη η οποία ενισχύεται από την δομή και από την περιστροφή του Γαλαξία, 
γύρω από τον άξονά του και μάλιστα με διαφορική γωνιακή (Ω) ταχύτητα σε σχέση με 

την ακτίνα (R) από το κέντρο του. 
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Αποτέλεσμα αυτής της διαφορικής ταχύτητας είναι, ότι τα πλέον μεμακρυσμένα ηλια-

κά συστήματα να περιφέρονται βραδύτερα των πλησιέστερων προς το κέντρο, όπως 
συμβαίνει με το απομακρυσμένο ηλιακό μας σύστημα. 

Η διαφορική όμως ταχύτητα (Ω) του Γαλαξία κατά προσέγγιση, εάν έχει μάζα (Μ), 
δύναται να προσδιορισθεί με την βοήθεια των τύπων που ισχύουν αφενός της κεντρο-

μόλου δύναμης F=GM/
R

2 και της φυγόκεντρης Φ= Ω2●R. Επειδή οι αστέρες διατηρούνται 
στις θέσεις τους συνεπάγεται η ισότητα F=Φ, επομένως θα ισχύει η εξίσωση GM/

R
2 = Ω2●R 

επιλύοντες ως προς την ταχύτητα (Ω) καταλήγουμε Ω2 = GM/
R

3 → Ω = √ GM/
R

3 στην τελική 

εξίσωση ως προς την γωνιακή ταχύτητα του Γαλαξία.10 

Από τα παραπάνω, περί Γαλαξιών, που αφορούν την δομή τους και την περιστροφή 

τους περί άξονα, ως επίσης και η ισχύς της κεντρομόλου και φυγόκεντρης δύναμης, 
κατά την περιφορά τους, εύλογα μας οδηγούν στο ερώτημα: 

Γιατί να μην ισχύουν οι θεωρίες περί σχηματισμού και περιστροφής του ηλιακού μας 
συστήματος και για τους Γαλαξίες, εφόσον υπάρχουν αυτές οι ομοιότητες; 

Διότι εάν ίσχυαν και για τους Γαλαξίες παρόμοιες θεωρίες, τότε και η θεωρία του 
Ozernoi θα είχε σήμερα μία καθολική ισχύ και πιθανόν θα επικρατούσε της καθολικά 

αποδεκτής σήμερα θεωρίας της αρχικής Μεγάλης Έκρηξης. Θα επαληθεύονταν, ως επί 
το πλείστον και οι σοφές θεωρίες των σοφών προγόνων μας περί σχηματισμού του 

κόσμου από δίνη-στρόβιλο και ότι το Σύμπαν είναι σφαίρα η οποία περιστρέφεται. 

Σήμερα γίνεται μεν αποδεκτό το σφαιρικό σχήμα του Σύμπαντος, πλην όμως απορρί-
πτεται η περιστροφή του. 

 
6. Κεντρομόλος-Φυγόκεντρη Δύναμη 

Επίσης, σήμερα από τους Φυσικούς Επιστήμονες γίνεται επί πλέον αποδεκτό, ότι το 
Σύμπαν αποτελεί ένα ενιαίο αδιαίρετο ρέον όλον με τα κύρια γνωρίσματα της συνδετι-

κότητας και της κίνησης και ακόμα, ότι ο φυσικός κόσμος στοιχειοθετείται από αόρατα 

«στοιχειώδη σωματίδια», τα οποία δεν είναι πλήρως κατανοητά και ότι το Σύμπαν 
αυτοδημιουργήθηκε και αυτοκυβερνάται αέναα σε μία τελεολογική εξελισσόμενη 

πορεία.11 

Σύγχρονες επιστημονικές απόψεις οι οποίες συμπίπτουν, κατά μεγάλο βαθμό, ιδιαίτε-

ρα με την οντολογία και την κοσμογονία, ιδιαίτερα των Προσωκρατικών Φυσικών 
Φιλοσόφων, όπως αυτές δύνανται να ερμηνευθούν από τις διασωθείσες πληροφορίες 

περί αυτών.12 

Επίσης, σε ανάλογο πνεύμα με την παραπάνω άποψη, περί προϋπάρχουσας ρέουσας 

ολότητας, ομιλεί και ο Ευστάθιος Γεωργίου, ένας εκ των διακεκριμένων παγκοσμίως 

Φυσικών Επιστημόνων στην Κοσμολογία, ο οποίος βραβεύθηκε μεταξύ των Επτά 
Σοφών στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2015 και φέρεται να δηλώνει, αμφισβητώντας την 

μοναδικότητα της Μεγάλης Έκρηξης: 
«… πιστεύω πως προϋπήρχε κάποια δομή στην γέννηση του Σύμπαντος…» και ακόμη, 

ότι «… υπάρχουν ισχυρά στοιχεία στην Κοσμολογία που δείχνουν πως η δομή στο 
Σύμπαν δημιουργήθηκε από αυξομειώσεις στην Κβαντική ροή στο νεαρό Σύμπαν…» 

και ότι τελικά από την μεγάλη διαστολή αυτού και της βαρύτητας προέκυψαν οι Γαλα-
ξίες και τα αστέρια.13 

Συμπληρωματικές με αυτές τις σκέψεις είναι και οι απόψεις τους Stephen Hawking, 

περί αιωνίως υπάρχοντος και μη καταστρεφομένου Σύμπαντος, περιέχον τον εαυτόν 
του και μόνο, ο οποίος μάλιστα αμφισβητεί την μοναδικότητα ύπαρξης της βαρύτητας, 

διότι υπάρχει ο κίνδυνος το Σύμπαν ολόκληρο να πέσει στο κεφάλι μας.14 

Για να μην πέσει λοιπόν το Σύμπαν «στο κεφάλι μας», όπως επικαλείται ο Stephen 

Hawking, ο Albert Εinstein εισάγει την λεγόμενη Κοσμολογική Απωστική Σταθερά, η 
οποία μάλιστα σήμερα γίνεται αποδεκτή όχι μόνον ως εξισορροπούσα την παγκόσμια 

βαρύτητα, αλλά και ως δύναμη η οποία αιτιολογεί και την διαρκή διαστολή του Σύ-

μπαντος, αναθέτοντας αυτόν τον ρόλο στην «σκοτεινή ύλη». 
Την ιδιαίτερη όμως ύπαρξη αυτής της απωστικής δύναμης αμφισβήτησαν το 1934 οι 

Milne και McCrea, επικαλούμενοι την ισχύ της Νευτώνειας Μηχανικής δηλαδή, ότι 
από την μία πλευρά έχουμε την εφαρμογή της παγκόσμιας έλξης, που τείνει να συγκε-
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ντρώσει την ύλη του Σύμπαντος και από την άλλη πλευρά μία αρχική ταχύτητα δια-

στολής από την Αρχική Έκρηξη, η οποία εξισορροπεί την παγκόσμια έλξη.15 

Απ’ όλες τις παραπάνω όμως αναφορές εύλογα προκύπτει η εντύπωση, ότι αναζητείται 

και δεν έχει προσδιορισθεί ακόμη αυτή η Κοσμολογική Απωστική Σταθερά, η οποία 
συγχρόνως θα εξισορροπεί και την παγκόσμια έλξη. 

Επομένως, αυτή η αδυναμία μας επιτρέπει να διερωτηθούμε:  
Μήπως το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την αποδοχή της ισχύος κεντρομόλου 

και φυγόκεντρου δύναμης, οι οποίες μάλιστα, ισορροπώντας μεταξύ τους, λειτουργούν 

ως ελκτικές και απωστικές δυνάμεις στο Σύμπαν και στα μέρη του; 
Αλλά και αν θέλαμε να μη δεχθούμε την ισχύ σ’ ένα περιστρεφόμενο Σύμπαν, της 

κεντρομόλου και της φυγόκεντρης δύναμης, σε αυτήν όμως την αποδοχή μας οδηγούν 
οι νόμοι του Ισαάκ Νεύτωνος. Ο οποίος, κατ’ αρχάς, έχει διατυπώσει, ότι όλα τα σώμα-

τα στο Σύμπαν έλκονται αμοιβαίως με δύναμη η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη 
προς το τετράγωνο της μεταξύ τους απόστασης. 

Ο νόμος αυτός εκφράζεται από τον τύπο: F= Km●M/
R

2, όπου F είναι η αμοιβαία ελκτική 

δύναμη ανάμεσα στα δύο σώματα αντίστοιχων μαζών m και Μ, R είναι η μεταξύ τους 

απόσταση και Κ η θεμελιώδης παγκόσμια σταθερά που καθορίζει την ένταση της 
δύναμης. 

Πέραν του νόμου της παγκόσμιας έλξης, ο Ισαάκ Νεύτων διετύπωσε και τρεις άλλους 

που αφορούν την κίνηση των σωμάτων. 
Ο ένας εξ’ αυτών είναι της δράσης και της αντίδρασης, ο οποίος λέει, ότι σε κάθε δύνα-

μη που ασκείται σε ένα σώμα αντιστοιχεί ίση και αντίθετη δύναμη με την οποίαν 
αντιδρά και το σώμα που δέχεται την δράση του άλλου. 

Επειδή όμως ισχύει ο παγκόσμιος νόμος της αμοιβαίας έλξης μεταξύ δύο ουρανίων 
σωμάτων και παράλληλα ισχύει και ο νόμος της αντιστοιχίας των δυνάμεων δράσης-

αντίδρασης του Ισαάκ Νεύτωνος, εύλογα εγείρεται το ερώτημα: Γιατί να αποδεχόμεθα 

μονομερώς να ισχύει η Παγκόσμια Βαρύτητα και ως εξ αυτής της αποδοχής να προ-
κύπτει θέμα εξισορρόπησης του Σύμπαντος, για την οποία εξισορρόπηση εισάγεται η 

Παγκόσμια Σταθερά του Albert Einstein, χωρίς μέχρι τώρα να έχει επιλυθεί το πρό-
βλημα; 

Επομένως, αναγκαστικά, οδηγούμεθα να δεχθούμε την ισχύ στο Σύμπαν της Κεντρο-
μόλου και Φυγόκεντρης δύναμης, με την ισχύ των οποίων επιτυγχάνεται τόσο ο νόμος 

δράσης-αντίδρασης του Ισαάκ Νεύτωνος όσο και η εξισορρόπηση του Σύμπαντος. Επί 
πλέον, η αποδοχή τους είναι εντός του πνεύματος της Αμοιβαίας Παγκόσμιας Έλξης 

του Ισαάκ Νεύτωνος. 

Η αποδοχή όμως της Κεντρομόλου και Φυγόκεντρης αναγκαστικά μας υποχρεώνει να 
δεχθούμε και την περιστροφή του Σύμπαντος.16 

 
7. Το Σύμπαν ένα Στροβιλικό Φράκταλ; 

Μετά απ’ όλες τις παραπάνω εκτεθείσες επιστημονικές απόψεις, περί ενός αδιαιρέτου 
ρέοντος όλου του Σύμπαντος, με τα γνωρίσματα της συνδετικότητας και της κινητικότη-

τας και προϋπάρχοντος αυτού από δομή στοιχείων στροβιλιζόμενων σωματιδίων, ως και 
οι άλλες που ομιλούν για στροβιλισμούς στο Σύμπαν με την κατάληξη της θεωρίας του 

Ρώσου Ozernoi το 1968, ότι το Σύμπαν προέκυψε από έναν στροβιλισμό, 

μήπως μας επιτρέπουν 
και σήμερα να γίνει αποδεκτό, ότι το Σύμπαν προήλθε από έναν στροβιλισμό; 

Θέση, περί δημιουργίας του κόσμου από έναν στρόβιλο, ο οποίος συνιστούσε το σύνο-
λο των στροβιλιζόμενων αιωνίως προϋπαρχόντων κοσμικών στοιχείων, η οποία ήταν 

δεδομένη για τους σοφούς προγόνους μας. 
Αλλά και αν θέλαμε να αμφισβητήσουμε τις παραπάνω εκτεθείσες απόψεις, μήπως η 

θεωρία περί προέλευσης του ηλιακού μας συστήματος με τους πλανήτες και τους 

δορυφόρους αυτών, ως και οι μορφές και τα γνωρίσματα των Γαλαξιών, τα οποία ως επί 
μέρους στρόβιλοι, δύνανται να μας οδηγήσουν, ότι και το όλον Σύμπαν είναι ένας 

στρόβιλος;17 
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Η τυχόν αποδοχή ενός στροβιλώδους Σύμπαντος εκτιμάται, ότι επιτρέπει και την 

ευστάθεια λειτουργίας αυτού, στηριζόμενη στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των 
κεντρομόλων και φυγόκεντρων δυνάμεων, τόσο στο όλον Σύμπαν όσο και στους Γαλαξί-

ες και στα ηλιακά συστήματα, όπως είδαμε ανωτέρω. 
Επίσης δύνανται να αιτιολογήσουν τη συγκέντρωση σμηνών και υπερσμηνών Γαλαξιών 

σε κάποιους χώρους του Σύμπαντος, ως επίσης να αιτιολογήσουν και τις μεταξύ αυτών 
συγκρούσεις και όχι μόνον την τυχόν απομάκρυνσή τους. 

Η δε αιώνια ύπαρξη του όλου Σύμπαντος μέσω της ανανέωσής του δύναται να επιτυγ-

χάνεται μέσα από την γέννηση και τον θάνατο των αστέρων, πιθανόν εντός ενός κύκλου 
του Henri Poincare. 

Τέλος, όλες οι παραπάνω σκέψεις, περί στροβιλώδους Σύμπαντος, ενισχύονται και από 
τις σύγχρονες έρευνες και τις ανακοινώσεις μίας ομάδας Ιταλών επιστημόνων με επί 

κεφαλής τον Φυσικό Luciano Pietronero το 1949 του Πανεπιστημίου La Sapienza της 
Ρώμης, η οποία ισχυρίζεται ότι το Σύμπαν δεν είναι ομαλό στην κατανομή της ύλης. 

Μεταξύ των άλλων παρατηρήσεών τους υποστηρίζουν, ότι στο Σύμπαν υπάρχουν πε-
ριοχές που είναι κυριολεκτικά γεμάτες από Γαλαξίες, σμήνη και υπερσμήνη  

Γαλαξιών. 

Παρατηρήσεις οι οποίες, γενικά, οδηγούν στην επιμονή του Luciano Pietronero, ότι το 
Σύμπαν είναι πράγματι μία γεωμετρία «Φράκταλ». 

Επίσης ενδιαφέρουσα είναι και η θεωρία του Γάλλου Αστροφυσικού του Laurent 
Nottale του CNRS, ο οποίος υποστηρίζει, ότι η κατανομή του Σύμπαντος είναι «φρά-

κταλ», επειδή ο ίδιος ο χωροχρόνος είναι «φράκταλ».18 

Μπορούμε, τελικά, να ισχυρισθούμε, ότι το Σύμπαν είναι ένα στροβιλικό φράκταλ το 

οποίον αναπαράγει τον εαυτόν του σε Γαλαξίες; 
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ύλη e+ και αντιύλη e-. Ο δε επικαλούμενος εξισωτικός τύπος Ε=h●f όπου h Planck και f η 
συχνότητα του φωτονίου, επίσης αποδεικνύει, ότι το φωτόνιο είναι ένα συμπιεσμένο κύμα. 
- Τσόλκας Χρήστος. Κριτική της Θεωρίας της Σχετικότητας και της Κυματομηχανικής.  
Ο οποίος με δύο νοητικά πειράματα αποδεικνύει: Κατά το πρώτο, ότι δεν ισχύει η αρχή 
της ισοδυναμίας της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας στο Σύμπαν. Η οποία αμφισβήτη-

ση είναι πιθανόν να μας οδηγήσει στην αποδοχή ενός περιστρεφόμενου Σύμπαντος. Στο 
δε άλλο νοητικό πείραμα, με βάση τα βραδέα ηλεκτρόνια, αποδεικνύει την ευθύγραμμη 
πορεία των ηλεκτρονίων, χωρίς περίθλαση αυτών, διερχόμενα μέσα από σχισμή φράγμα-
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συμπυκνωμένο κύμα. 
Άρα όλο το Σύμπαν είναι ένα ρευστό όλο ενεργειακών στοιχείων. 

https://www.huffingtonpost.gr/george-efstathiou/-1777_b_8219544.html
https://www.huffingtonpost.gr/george-efstathiou/-1777_b_8219544.html
https://www.huffingtonpost.gr/george-efstathiou/-1777_b_8219544.html
https://www.huffingtonpost.gr/george-efstathiou/-1777_b_8219544.html

