
Φως

Ο Μύθος
της Μεγάλης
Έκρηξης

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Χ X I I

128

ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΚΡΗΞΗ

Τι πυροδότησε την Μεγάλη Έκρηξη ;
Μόνο βαρυτικά πεδία μπορούν να αποδράσουν
από τις πρώτες στιγμές της Μεγάλης Έκρηξης 

Μεγάλη Έκρηξη
συν 10 - 43 δευτερόλεπτα

Μεγάλη Έκρηξη
συν 300,000 Έτη

Βαρυτικά 
Κύμματα

Φούσκωμα
Μεγάλη Έκρηξη συν 10 - 35 δευτερόλεπτα

Μεγάλη Έκρηξη
συν 15 Δισεκατομμύρια Έτη Τώρα

Κοσμικά μικροκύμματα του 
παρελθόντος παραμορφωμένα 
από σπόρους δομής και 
βαρυτικών κυμμάτων
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                ρα γε ο άνθρωπος, μέσα στην ύπαρξή του, κρύβει ενδογενώς το Άπειρον;

Μέχρι σήμερα η επιστήμη δεν ασχολήθηκε με την απειροστική ιδιότητα του ανθρώπου.
Μέχρι σήμερα πολλοί επιστήμονες, ασχολούνται με ένα Σύμπαν στηριγμένο στο μύθο του BIG 
BANG, δηλαδή με ένα Σύμπαν που κάποτε άνοιξε και κάποτε θα κλείσει. 
Εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν οπαδοί ενός μύθου που στηρίζεται στο τίποτα, στην ουτοπία και 
τον μηδενισμό.                                                
Αναπόδεικτα νοσηρή, υπερφίαλη και αντιεπιστημονική απ’ άκρη σ΄ άκρη η Θεωρία της 
Μεγάλης Έκρηξης, παραπέμπει τον άνθρωπο στην τελική άποψη, ότι, όλα και όλοι, ανήκουμε 
σ΄ ένα κόσμο, που ενώ οι Νόμοι, τα Αρχέτυπα, οι Κώδικες, η Συμμετρία, η Ορμή, το Άπειρον, 
η Κλίμαξ και πάνω απ΄όλα η Χρυσή Τομή  δηλώνουν την Αιώνια συνέχειά του, κάποια στιγμή 
σε μια επιστροφή του Σύμπαντος προς τα έσω, θα τελειώσουν όλα, στο μακάβριο άθροισμα του 
Τίποτα. 
Ποτέ, κανείς απ’ τους επιστήμονες που υποστηρίζουν την ιδέα του BIG BANG, δεν τοποθέτησε 
τον άνθρωπο-παρατηρητή στην κορυφή της Δημιουργίας. 
Ποτέ, μέχρι σήμερα, δεν ίσχυσε η φιλοσοφική ρήση « πάντων μέτρων Άνθρωπος ». 
Η επιστήμη απομονωμένη στον σκοτεινό νεκροθάλαμό της, έχει κλειστά τα παράθυρα, πίσω 
από τα οποία η Δημιουργία παίζει το θαυμαστό ρόλο της στην διαιώνιση των ειδών και των 
όντων του κόσμου.

Παγερά και αδυσώπητα, χωμένος ο ερευνητής στα 
μαθηματικά και τις εξισώσεις,έχει λησμονήσει 
ότι αυτός είναι ο κυρίαρχος που ερευνά το 
ερευνόμενον και όχι κάποιος τρίτος.
Έχει ξεχάσει, πως αν ο άνθρωπος δεν παρατηρήσει 
την φύση, σε σχέση με τον εαυτό του, όποιο κι 
αν είναι το αποτέλεσμα της έρευνάς του, δεν θα 
σχετίζεται ούτε με το Πραγματικόν, αλλά ούτε και 
με το Αληθές.
Αν αντίθετα ο επιστήμονας, αναγνωρίσει την 
συγγένεια της φύσης του με την φύση του Θεού 
και του κόσμου κι αν μπορεί να συλλάβει την 
συμμετοχή του στα δρώμενα της Αιωνιότητας 
και του Απείρου, τότε η έρευνά του θα αποκτήσει 
γνήσια Γνωστικό χαρακτήρα.
 
Ζούμε σ΄ ένα  Άπειρο κόσμο απόλυτης Συνοχής, 
στις αμοιβαίες αντιθέσεις της δράσης και της 
αντίδρασης που παράγουν την Κοσμική Αρμονία.
Αν σκεφτούμε το Άπειρον μέσα στον καθαρό 
Νοητικό χαρακτήρα Του, θα αισθανθούμε τον 
ίδιο τον Θεό να κυλά μέσα στις Φλέβες μας. 
Αν μπορούμε να αφεθούμε στα Αρχέτυπα που 
ορίζουν την δομή και την ύπαρξη του Γήινου 
και του Ουράνιου κόσμου και ταξιδέψουμε 
νοερά στο Άπειρο ψυχικό μας κόσμο, είναι 
σίγουρο ότι, κάπου εκεί στα ατελείωτα βάθη του 
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Μεγάκοσμου - Μικρόκοσμου, 
θα θωπεύσουμε τον Υμένα 
που συνδέει την Κίνηση με 
την Ακινησία, το Προσωρινό 
με το Αιώνιο, τον μοναδικό  
και αμετάκλητο Νόμο της 
θεοποίησης του ανθρώπου.

Στην εποχή μας, τα βλέμματα του 
κόσμου είναι στραμμένα στους 
επιταχυντές του CERN και στις 
προσπάθειες που κάνουν οι 
επιστήμονες για να ανακαλύψουν 
μέσα από τις διασπάσεις των 
υποατομικών σωματιδίων 
το πρωτογενές, το αρχέγονο 
σωματίδιο που αποτελεί την 
δομική βάση ολόκληρου του             

φυσικού κόσμου, ως τα όρια του μη ορατού Σύμπαντος. Αυτό, είναι σίγουρο, ότι δεν θα γίνει 
ποτέ!

Η θεωρία του BIG BANG, που αφορά σε μια αρχική έκρηξη, από ένα απειροελάχιστο 
σωματίδιο που έκρυβε μέσα του άπειρη θερμότητα και άπειρη πυκνότητα, είναι μια θεωρίαα 
εντελώς αντισυμβατική με την γενικότερη δομή του Νομικού πλαισίου που διέπει τους κανόνες 
και τους όρους λειτουργίας του Σύμπαντος.

Αφού, όλα εξαρτώνται από τους Νόμους και την φύση της δραστηριοποίησης τους σε όλα 
τα αισθητά πράγματα του φυσικού κόσμου, πως  είναι δυνατόν να ισχυρίζονται μερικοί 
Επιστήμονες, ότι οι Νόμοι είναι αδρανείς, σε ένα άπειρο παρελθόν ανυπαρξίας του φυσικού 
κόσμου;
Αν οι επιστήμονες της άποψης του BIG BANG, αποφασίσουν να μελετήσουν τους αρχαίους 
Έλληνες φιλόσοφους, θα διαπιστώσουν κατ΄αρχήν ότι πρέπει, πριν από κάθε έρευνα που 
αφορά στις κινητικές ιδιότητες της ύλης και τα συστατικά στοιχεία της, να ασχοληθούν με τους 
Νόμους που την ορίζουν και την κινούν.

Στην περίπτωση αυτή, θα αντιληφθούν άμεσα και γρήγορα, ότι το τέλειο Σύμπαν, μόνον 
σαν Σύνολον Δομής και Σκέψης μπορούμε να το μελετήσουμε, να το ερευνήσουμε και να το 
κατανοήσουμε. Οι Νόμοι των Αρχετύπων, των Κωδίκων, της Αλληλεξάρτησης, της Παγκόσμιας 
Συνοχής και Αλληλουχίας, δεν αφήνουν περιθώρια να σκεφτόμαστε ένα Σύμπαν που έγινε λίγο 
- λίγο από ένα Θεό που το άρχισε και προσπαθούσε να το ολοκληρώσει.

Το Τέλειο, δεν είναι εξελικτικό επακόλουθο του ατελούς. Αυτό αποτελεί εξαπάτηση της κοινής 
Λογικής.
Το Τέλειο έχει «φύσιν σταθεράν και απόλυτον» και μόνον σαν Ολοτελές και Πλήρες μπορούμε 
να το κρίνουμε. Ο Μύθος του BIG BANG δεν μπορεί να ισχυρισθεί, με τις πανάκριβες 
έρευνες στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ότι θα ανακαλύψει τελικά η επιστήμη, μέσα από τις 
υποατομικές διασπάσεις, το «σωματίδιο του Θεού».
 Αν υπήρχε ένα αρχικό σωματίδιο με το οποίο ο Θεός δόμησε το Σύμπαν, τότε σίγουρα, ή ο 
Θεός είναι ελαττωματικός, ή δεν υπάρχει καθόλου Θεός και το τέλειο Σύμπαν αποτελεί έργο 
φαντασμάτων.

Αν οι επιστήμονες της άποψης του BIG BANG, αποφασίσουν να μελετήσουν 
τους αρχαίους Έλληνες φιλόσοφους, θα διαπιστώσουν κατ΄αρχήν ότι πρέπει, 
πριν από κάθε έρευνα που αφορά στις κινητικές ιδιότητες της ύλης και τα 
συστατικά στοιχεία της, να ασχοληθούν με τους Νόμους που την ορίζουν και 
την κινούν.
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Η εικόνα του ανθρώπου για τη 
λειτουργία του Σύμπαντος μέχρι 
τις αρχές του 20ου αιώνα, ήταν 
διαφορετική από αυτήν που 
έχουμε σήμερα.

Το 1924 ο Αμερικανός 
αστρονόμος Edwin Hubble, 
διεπίστωσε μέσα από τις 
αστρικές έρευνές του, ότι 
ο Γαλαξίας μας δεν είναι 
μοναδικός, αλλά υπάρχουν 
αμέτρητοι άλλοι Γαλαξίες που 
απέχουν μεταξύ τους ιλιγγιώδεις 
αποστάσεις. 

Για να αποδείξει ο Hubble αυτές 
τις τεράστιες εκτάσεις κενού 
χώρου μεταξύ των Γαλαξιών, 
χρησιμοποίησε έμμεσες 
μεθόδους προσδιορισμού των 
αποστάσεων. 

Μέσω της μετρούμενης 
ακτινοβολίας των άστρων, στο 
φασματοσκόπιο, ο διάσημος 
αστρονόμος διεπίστωσε, ότι 
οι Γαλαξίες απομακρύνονται 
διαρκώς και σταθερά από το 
μάτι του παρατηρητή και ότι, όσο 
περισσότερο απομακρύνονται, 
τόσο περισσότερο αυξάνεται 
η ταχύτητά τους. Έτσι 
δημιουργήθηκε η θεωρία της 
Διαστολής του Σύμπαντος. 

Το Σύμπαν 
Διαστέλλεται

Επιθυμώ να διαβεβαιώσω ότι, αν έφθαναν υποθετικά οι 
επιστήμονες να ανακαλύψουν, μέσα από τις τεράστιες διασπάσεις 
των πρωτονίων, ένα τελικό υποατομικό σωματίδιο που τρέχει με 
τρομακτική ταχύτητα μέσα στο κοσμοχώρο,  αυτό το κινούμενο 
Αρχικό Κοσμικό στοιχείο,  ποτέ και σε καμμιά περίπτωση 
«συμφωνίας με τον Νόμο» θα μπορούσε να δομήσει ένα Σύμπαν.

Θα μπορούσε να υπαχθεί, σαν αρχέγονο σωματίδιο, στο δομικό 
υλικό του Αιθέρα που συντάσσει ολοτελώς το Σύμπαν, αλλά  σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός, ότι, 
ένα τέτοιο σωματίδιο εξερράγει κάποτε, στον κόσμο του τίποτα, 
και δόμησε το έργο της Δημιουργίας.

Γι αυτούς και για άλλους πολλούς λόγους, μερικοί ερευνητές 
έχουν  μια προσωπική άποψη για το BIG BANG, την οποία 
προσπαθούν να στηρίξουν  με διάφορες αντιεπιστημονικές 
θεωρίες, χωρίς βεβαίως, ποτέ, να μπορέσουν να φθάσουν σε μια 
πειραματική απόδειξη.
Ο σοβαρά σκεπτόμενος διανοητής, είναι απαραίτητο να μελετήσει 
τις απόψεις των κορυφαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, οι οποίοι, 
όταν ομιλούν για Κοσμογονία, πάνω απ΄ όλα εξετάζουν τον 
Νόμο, σαν απόλυτη Αιτία υπάρξεως των πάντων, αλλά και σαν 
Παντοδύναμο Επόπτη της λειτουργίας του φυσικού κόσμου .

Θεωρώ χρήσιμο ένα σύντομο ταξίδι, στον θαυμαστό κόσμο της 
Αρχαίας Ελληνικής σκέψης. Ένα ταξίδι που θα φωτίσει τους 
σκοτεινούς ορίζοντες μιας επιστήμης που αρνείται τη θρησκεία 
και μιας θρησκείας που αρνείται την επιστήμη.

Ας ξεκινήσουμε από τις Αρχές διατύπωσης  της φιλοσοφικής 
Σκέψης, μέχρι την ολοκλήρωσή της, στη  δομή της Απόλυτης 
Φιλοσοφίας!

Η θεωρία του BIG BANG, που αφορά σε μια αρχική 
έκρηξη, από ένα απειροελάχιστο σωματίδιο που έκρυβε 
μέσα του άπειρη θερμότητα και άπειρη πυκνότητα, είναι 

μια θεωρία εντελώς αντισυμβατική με την γενικότερη 
δομή του Νομικού πλαισίου που διέπει τους κανόνες 

και τους όρους λειτουργίας του Σύμπαντος.
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