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Το κενό ζχει δυναμικι φφςθ. Το κενό είναι ο χώροσ που δεν περιζχει πραγματικά 

ςωματίδια, περιζχει όμωσ εικονικά. Το κενό ςτθ ςφγχρονθ φυςικι είναι δθλαδι ζνα κενό 

που κοχλάηει, γεμάτο διακυμάνςεισ πεδίων, μια ςοφπα από εικονικά ςωματίδια που 

γεννιοφνται και πεκαίνουν διαρκώσ. Αυτά τα εικονικά ςωματίδια αλλθλεπιδροφν με τα 

πραγματικά κι ζτςι θ δομι του κενοφ που κοχλάηει μεταβάλλεται όταν κάποια δφναμθ 

δράςει επάνω του.  

Μια κβαντικι διακφμανςθ του κενοφ μπορεί να δθμιουργιςει το ςφμπαν ολάκερο. Και δεν 

κζλω να αναωερκϊ ςτθ κεωρία του Big Bang… Γιατί το βιβλίο το «Κενό που Κοχλάηει» 

είναι ζνα βιβλίο που ςυνδζει τθν ςφγχρονθ φυςικι, τθν επιςτιμθ δθλαδι με τθν 

πραγματικι ηωι. Με τθ δθμιουργία του πολιτιςμοφ μασ. Με τον τρόπο που βιώνουμε και 

αντιδροφμε ς’ αυτά που ςυμβαίνουν.  

υχνά ακοφγεται θ ζκωραςθ: «εξαρτάται πϊσ κα το δεισ»... Ζτςι το κενό μπορεί κάποιοσ να 

το δει ςαν κάτι το άδειο, το ςτατικό, το «άςχθμο», το κακό που προκαλεί ωόβο. Όμωσ 

κάποιοσ άλλοσ μπορεί να το δει ςαν τθ πθγι των πάντων, ςαν τθν αντιφλθ που δθμιουργεί 

φλθ.  

Ζνα λευκό χαρτί λζμε ότι είναι ζνα κενό χαρτί, προςδίδοντασ μία αρνθτικι ζννοια ς’ αυτό. 

Όμωσ το κενό χαρτί από τθν άλλθ μεριά είναι ζνα κενό που κρφβει ουςία. Είναι αυτό που 

«γεννάει» τισ λζξεισ. Σο κενό είναι αυτό που περιβάλλει τισ λζξεισ και τελικά μασ επιτρζπει 

να τισ δοφμε. Σελικά δίνει νόθμα ςτθν φπαρξι τουσ. Σο κενό είναι το ωόντο που περικλείει 

και ταυτόχρονα αναδεικνφει ζνα κείμενο, ζναν πίνακα, ζνα ζργο τζχνθσ.  

Σο ότι το κενό δεν είναι κακόλου τελικά κενό όπωσ κεωροφςε ο Αριςτοτζλθσ αποδεικνφεται 

ςιμερα από τθ ςφγχρονθ ωυςικι. Επίςθσ θ ςφγχρονθ ωυςικι αποδεικνφει και αυτό που 

υποςτθρίηει εδϊ και αιϊνεσ θ ανατολικι ωιλοςοωία ςχετικά με το κενό…ότι δθλαδι για να 

υπάρξει γζνεςθ-δθμιουργία πρζπει να υπάρχει κενό.  

Θα μου πείτε και εμάσ τι μασ νοιάηει; Σι ςχζςθ μπορεί να ζχει θ φπαρξθ ι όχι του κενοφ και 

θ μορωι του με τθν κακθμερινι μασ ηωι, με τθν αντιμετϊπιςθ των τόςων πολλϊν 

προβλθμάτων που εμωανίηονται μπροςτά μασ;  

Όλοι εμείσ ζχουμε μάκει να υπάρχουμε, να ηοφμε βαςιςμζνοι ςτισ πεποικιςεισ που 

περνοφν από γενιά ςε γενιά για το πϊσ λειτουργεί θ ωφςθ, ο κόςμοσ, το ςφμπαν. Πολλζσ 

πεποικιςεισ μασ, μασ κρατοφν δζςμιουσ και δεν μασ επιτρζπουν να δθμιουργιςουμε, να 

εξελιχκοφμε. Μία νζα οπτικι, μία νζα κεϊρθςθ των πραγμάτων είναι απαίτθςθ των 

καιρϊν. Σο μοντζλο με το οποίο μάκανε να ηοφνε γενιζσ και γενιζσ ανκρϊπων δεν μασ 

οδιγθςε, απ’ όςο δείχνει θ ςθμερινι πραγματικότθτα, ςτθν ευτυχία. Κάτι επομζνωσ δεν 

κάνουμε καλά και ζτςι θ άςχθμθ πλευρά τθσ ιςτορίασ επαναλαμβάνεται. Είναι καιρόσ 

λοιπόν να ςπάςουμε αυτζσ τισ πεποικιςεισ και να δοφμε τθ ηωι με άλλο μάτι. Και μάλιςτα 

με ζνα μάτι το οποίο δεν είναι αυκαίρετο αλλά ςτθρίηεται ςε επιςτθμονικά δεδομζνα. 

Κατανοϊντασ πϊσ λειτουργεί θ ωφςθ, πϊσ θ κβαντικι πλθροωορία μπορεί να αποκαλυωκεί 

μζςω τθσ δθμιουργίασ μιασ κρίςιμθσ μάηασ ανκρϊπων που τθν αποδζχονται και τθ 

διακινοφν, μποροφμε να αλλάξουμε ριηικά τθ ηωι μασ. Βλζποντασ αλλιϊσ τθν φπαρξθ του 

κενοφ και προςπακϊντασ να βιϊςουμε αυτό το κενό, προςπακϊντασ να 
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«χρθςιμοποιιςουμε» τισ ιδιότθτζσ του ςτθν κακθμερινότθτά μασ, μποροφμε να 

οδθγθκοφμε ςτθ γζνεςθ του νζου, του καινοφριου, του διαωορετικοφ, του καινοτόμου. τθ 

γζνεςθ και ςτο χτίςιμο ενόσ νζου πολιτιςμοφ με άλλεσ αξίεσ που κα ςτοχεφουν ςτθν 

ιςόρροπθ εξζλιξθ όλων των ανκρϊπων του πλανιτθ μασ. 

Και κα κλείςω αυτιν τθν ειςαγωγι με τθν επιςτθμονικι κεϊρθςθ τθσ ςφγχρονθσ ωυςικισ 

για το κενό… «Στθν κβαντικι φυςικι λοιπόν, όχι μόνο είναι το κενό πλιρεσ από διαρκείσ 

γενζςεισ και κανάτουσ εφιμερων ςωματιδίων, αλλά είναι μάλιςτα θ ελάχιςτθ 

πραγματικότθτα, θ βάςθ των πάντων. Κακόλου άδειο ςυνεπώσ, και κακόλου ςτατικό». 

Όπωσ λοιπόν ςτθ ωυςικι το κενό είναι γεμάτο εκδοχζσ ζτςι πρζπει να λειτουργεί και ςτθ 

ηωι μασ. Μόνο που πρζπει να μάκουμε να «δθμιουργοφμε» και να ακολουκοφμε εκείνεσ 

τισ εκδοχζσ που ςυμβάλλουν ςτθ ςυνειδθτι εξζλιξθ προσ το καλφτερο όλων. 

Η παρουςίαςθ του βιβλίου ςτθρίηεται ςτθν αναωορά ςε τμιματα αυτοφ που είναι 

κατανοθτά από όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και δεν απαιτοφν τθν βακιά γνϊςθ τθσ ωυςικισ 

επιςτιμθσ. Παραλείπονται κομμάτια ςτα οποία γίνεται μία πιο εξειδικευμζνθ αλλά 

ταυτόχρονα και απλουςτευμζνθ εξιγθςθ ςφγχρονων κεωριϊν τθσ ωυςικισ όπωσ το 

Φαινόμενο Casimir, θ Μετατόπιςθ Lamb, θ Πόλωςθ του Κενοφ… Θεϊρθςα ότι δεν είναι 

απαραίτθτα για τθν κατανόθςθ του νοιματοσ που κζλει να περάςει ο ςυγγραωζασ. Θα 

πρότεινα όμωσ για όποιουσ ενδιαωζρονται για τθν ανάλυςθ των επιςτθμονικϊν 

αποδείξεων που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι το Κενό Κοχλάηει να προμθκευτοφν και να 

μελετιςουν το βιβλίο. Πραγματικά όλοι μασ ζχουμε να μάκουμε πολλά απ’ αυτό!!! 

ΣΟ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  

Ζνασ πολιτιςμόσ δεν ξεωυτρϊνει από το κενό. Οικοδομείται πάνω ς’ ζνα ςφνολο 

πεποικιςεων και αντιλιψεων τθσ κοινωνίασ που τον δθμιουργεί, και τισ οποίεσ κι αυτόσ 

επθρεάηει κατά τθ διάρκεια τθσ γζννθςθσ και τθσ εξζλιξισ του. 

Ζνασ πολιτιςμόσ είναι τα ςυμωωνθμζνα υπονοοφμενα. Σεφέρησ 

Σα ςυμωωνθμζνα υπονοοφμενα μπορεί να αωοροφν και τον τρόπο με τον οποίο μια 

κουλτοφρα αντικρίηει κάποιεσ κεμελιϊδεισ ζννοιεσ, όπωσ τον χϊρο, τον χρόνο, τθν φλθ, το 

ωωσ, τθν τφχθ, τα όρια, τθ ςχζςθ παρατθρθτι-παρατθροφμενου, τθν ολιςτικότθτα, το κενό. 

Σότε οι ζννοιεσ είναι ουςιαςτικζσ και οικουμενικζσ. 

Οι ςυγκεκριμζνεσ αντιλιψεισ που ζχει ζνασ πολιτιςμόσ για τθν υωι του χϊρου και του 

χρόνου κακορίηουν τθ ςτάςθ τθσ κοινωνίασ ςε πάμπολλα κζματα, πολλζσ ωορζσ με μθ 

προωανι τρόπο, και μποροφν να δθμιουργιςουν βακιζσ διαωορζσ μεταξφ πολιτιςμϊν. 

Οι ζννοιεσ μάλιςτα του χϊρου και του χρόνου χαρακτθρίηουν ςυχνά και το κοςμοείδωλο 

των καιρϊν, όντασ κοινζσ ςε πολλοφσ πολιτιςμοφσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ εποχισ. 

Οι αντιλιψεισ περί χϊρου και χρόνου διαμορωϊνουν λοιπόν ζναν πολιτιςμό, ςτο μζτρο 

που κακορίηουν τθ ςτάςθ και δράςθ των ανκρϊπων κατά τθν εξζλιξθ του πολιτιςμοφ 

αυτοφ. Αντίςτροωα πάλι, οι καρποί και θ εξζλιξθ του πολιτιςμοφ τροποποιοφν βακμιαία 



αυτζσ τισ αντιλιψεισ. Ζτςι, το πϊσ αντιλαμβανόμαςτε και βιϊνουμε τον χϊρο και τον χρόνο 

κα κακορίςει το πϊσ κα οικοδομιςουμε τθν οικονομία και τθν τεχνολογία μασ, αλλά από τθ 

ςτιγμι που αυτζσ αποκτοφν μια αυτοδφναμθ φπαρξθ, κα επθρεάςουν τισ αντιλιψεισ των 

ανκρϊπων για το χϊρο και τον χρόνο. ε μια κοινωνία όπου θ ροι και μόνο του χρόνου 

πολλαπλαςιάηει ζνα κεωάλαιο, όπου ο χρόνοσ είναι χριμα, ωυςικό είναι να μετράται με 

εξαιρετικι ακρίβεια. 

Η λογοτεχνία, θ τζχνθ κι θ επιςτιμθ είναι λοιπόν πολιτιςμικά επθρεαςμζνεσ, διότι 

χρθςιμοποιοφν και αωορμϊνται από υποκζςεισ που μποροφν να βρεκοφν ςε πολλά τοπία 

ενόσ πολιτιςμοφ. 

Βρόχοι ανατροωοδότθςθσ αναπτφςςονται μεταξφ κεωρίασ, τεχνολογίασ και κουλτοφρασ, 

οδθγϊντασ ςε περίπλοκεσ διαςυνδζςεισ, διαςυνδζςεισ όπου τον διαμεςολαβθτικό ρόλο 

παίηει θ κοινι πολιτιςμικι τουσ μιτρα. 

Μζςα ςτο διάχυτο δίκτυο των κακθμερινϊν εμπειριϊν εξαπλϊνεται μια επιρροι, κάποιεσ 

κοινζσ ανθςυχίεσ, κάποια κακολικά ερωτιματα. Δθμιουργείται δθλαδι ζνα πολιτιςμικό 

πεδίο μζςα ςτο οποίο κάποιεσ ζννοιεσ αποκτοφν ιδιαίτερθ ςθμαςία. 

Ο ςυγγραωζασ Ερνζςτο άμπατο υποςτθρίηει μάλιςτα ότι κάκε ιςχυρι λογοτεχνικι 

αωιγθςθ ςυνιςτά τθ μθ ςυνειδθτοποιθμζνθ καταγραωι, εκ μζρουσ του ςυγγραωζα, ενόσ 

ςυλλογικοφ ονείρου, του ψυχικοφ και ιςτορικοφ ρεμβαςμοφ μιασ ολόκλθρθσ κοινωνίασ.  

Για τον ψυχολόγο Καρλ Γιουνγκ, το ζργο τζχνθσ πθγάηει από το ςυλλογικό αςυνείδθτο, 

εικόνεσ του οποίου εμωανίηονται ςτο όραμα του καλλιτζχνθ. Σόςο θ τζχνθ κι θ επιςτιμθ 

λοιπόν, όςο και οι υπόλοιπεσ πνευματικζσ δραςτθριότθτεσ ζχουν μια ιδζα για τθν αλθκινι 

πραγματικότθτα βαςιςμζνθ ςτα ςυςτατικά τθσ κουλτοφρασ του καιροφ τουσ.  

Αυτόσ ο ςυνεκτικόσ ιςτόσ, που επθρεάηει και επθρεάηεται από τισ αντιδράςεισ των όντων 

που διαςφνδεει είναι το πολιτιςμικό πεδίο. 

Πολλοί πολιτιςμοί ζχουν παρεμωερείσ αντιλιψεισ ςε μια δεδομζνθ εποχι για τα βαςικά 

ςυςτατικά τθσ πραγματικότθτασ, είτε αυτά λζγονται χϊροσ, χρόνοσ, φλθ, κενό, είτε κάτι 

άλλο. 

Μάλιςτα είναι ςυχνά αντιωατικζσ, γιατί εμπεριζχουν διαωορετικζσ εκδοχζσ τθσ ίδιασ 

ζννοιασ. 

Σο αντίκετο μιασ βακιάσ αλικειασ μπορεί να είναι πάλι μια βακιά αλικεια. Νιλσ Μπορ, 

φυςικόσ. 

Ο ΠΟΛΙΣΙΜΟ Ω ΤΝΑΡΣΗΗ ΣΟΤ ΚΕΝΟΤ 

Μπορεί κανείσ να αποπειρακεί να γράψει μια ιςτορία ενόσ πολιτιςμοφ αν ςτθριχκεί ςτθ 

χαρτογράωθςθ των οικουμενικϊν εννοιϊν που τον διαμορωϊνουν; ίγουρα ναι. 

Βζβαια δεν μπορεί κανείσ να μελετιςει όλεσ τισ παραμζτρουσ που διαμορωϊνουν ζναν 

πολιτιςμό. Τπάρχουν όμωσ κάποιεσ ζννοιεσ, όπωσ ο χϊροσ, ο χρόνοσ, θ φλθ, το κενό, τα 
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όρια, που είναι κεμελιϊδεισ και οικουμενικζσ και των οποίων θ μελζτθ κα επιτρζψει τθ 

διαςφνδεςθ πολλϊν περιοχϊν εντόσ του πολιτιςμικοφ ωάςματοσ, κακϊσ επίςθσ και τον 

ςυςχετιςμό των διαωόρων εκδθλϊςεων μζςα ςτον ίδιο πολιτιςμό, είτε πρόκειται για τθν 

αντιμετϊπιςθ των προκλιςεων τθσ κακθμερινότθτασ, είτε πρόκειται για λαϊκζσ ι 

πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Μια τζτοια βαςικι μεταβλθτι είναι το κενό, ζννοια 

οικουμενικι που απαςχόλθςε κάκε πολιτιςμό κάκε εποχισ, ςυνειδθτά ι αςυνείδθτα. 

Η αντίλθψθ μιασ κοινωνίασ για το κενό δεν διαμορωϊνεται μόνο από τθ ωυςικι ι τθ 

ωιλοςοωία. Αναπτφςςεται κυρίωσ ωσ ανταπόκριςθ προσ τα ποικίλα ερεκίςματα που 

γεννιοφνται μζςα από τισ διάωορεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ. 

Οι ενδείξεισ αυτζσ όμωσ κα είναι πειςτικζσ αν προκφπτουν από ζνα ευρφ ωάςμα 

ωαινομενικά αςχζτων δραςτθριοτιτων. 

Σα λεξικά ορίηουν ωσ κενό τον χϊρο όπου δεν υπάρχει τίποτα. Κενό λζμε επίςθσ τον χϊρο 

μεταξφ ενόσ ψθλοφ κι ενόσ χαμθλοφ ςθμείου όπου δεν υπάρχει κανζνα αντικείμενο, κάκε 

χάςμα που διακόπτει μια ςυνζχεια, μια ςθμαντικι ατζλεια, μια κζςθ που δεν ζχει 

καλυωκεί, ι τθν αίςκθςθ ελλείψεωσ που δθμιουργείται όταν χάνει κανείσ κάποιον. Όλεσ 

αυτζσ οι ζννοιεσ είναι ζννοιεσ που μιλοφν για απουςία, για το άδειο, για ζνα κενό αρνθτικό, 

νεκρό, ερθμωμζνο, ςτατικό. Ζνα κενό ςυνυωαςμζνο με τουσ ωόβουσ του ανκρϊπου, είτε 

διότι «τθ ωφςθ τθν τρομάηει το κενό», είτε διότι οι αποτυχίεσ είναι προςπάκειεσ που 

«πζςανε ςτο κενό». 

Η ςφγχρονθ επιςτιμθ μασ ςκιαγραωεί όμωσ ζνα πολφ διαωορετικό κενό. Ζνα κενό που είναι 

εξαιρετικά πλιρεσ, δυναμικό, ρευςτό, μεταβλθτό, δθλαδι κακόλου άδειο. Όντωσ, ςτθ 

ςφγχρονθ ωυςικι κενό είναι ό,τι απομζνει μετά τθν αωαίρεςθ όλων εκείνων που μποροφν 

να αωαιρεκοφν από ζναν χϊρο. 

Η αρχι τθσ αβεβαιότθτασ λζει ότι δεν μποροφμε να μετριςουμε μια ενζργεια με απόλυτθ 

ακρίβεια ςε πεπεραςμζνο χρόνο.  

Σο κενό λοιπόν ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι είναι θ κατάςταςθ ελάχιςτθσ ενζργειασ του ωυςικοφ 

ςυςτιματοσ, για δεδομζνεσ ςυνοριακζσ ςυνκικεσ. Είναι δθλαδι αυτό που δεν μποροφμε να 

αωαιρζςουμε με κανζνα τρόπο, δεδομζνων των ςυνόρων του κενοφ μασ. 

Η φλθ ςτθν κβαντικι ωυςικι, τθ ωυςικι που περιγράωει το μικρόκοςμο, δεν μπορεί ποτζ να 

είναι απόλυτα εντοπιςμζνθ ι να αποκλειςκεί πλιρωσ από κάποια περιοχι. 

Η ςχζςθ αβεβαιότθτασ μεταξφ ενζργειασ και χρόνου δείχνει πωσ ζνα ςωματίδιο μπορεί να 

δθμιουργιςει κάποια άλλα βραχφβια ςωματίδια, τα λεγόμενα εικονικά ςωματίδια, που δεν 

ζχουν ίδια μάηα με τα αντίςτοιχα πραγματικά ςωματίδια. 

Ακόμα και ςε άδειο χϊρο μπορεί να εμωανιςκεί αυκόρμθτα φλθ, ωσ αποτζλεςμα των 

διακυμάνςεων του κενοφ. Αυτι θ φλθ είναι εωιμερθ, εικονικι, και δεν μπορεί να 

παρατθρθκεί άμεςα. 



Σο κενό λοιπόν είναι ο χϊροσ που δεν περιζχει πραγματικά ςωματίδια, περιζχει όμωσ 

εικονικά. Σο κενό ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι είναι δθλαδι ζνα κενό που κοχλάηει, γεμάτο 

διακυμάνςεισ πεδίων, μια ςοφπα από εικονικά ςωματίδια που γεννιοφνται και πεκαίνουν 

διαρκϊσ. Αυτά τα εικονικά ςωματίδια αλλθλεπιδροφν με τα πραγματικά κι ζτςι θ δομι του 

κενοφ που κοχλάηει μεταβάλλεται όταν κάποια δφναμθ δράςει επάνω του. 

Σο κενό ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι είναι λοιπόν δυναμικό, ζχει πολφπλοκθ δομι και 

αλλθλεπιδρά με τα περιεχόμενα και το περίβλθμά του. Είναι μια εξελιςςόμενθ οντότθτα.  

Σο φμπαν ςιμερα κεωρείται όχι ςτατικό αλλά δυναμικό, μια και ςφμωωνα με τθ κεωρία 

τθσ Μεγάλθσ Ζκρθξθσ διαςτζλλεται. 

Και το χάοσ ςιμερα κεωρείται ζνασ ανεξάντλθτοσ ωκεανόσ πλθροωορίασ. 

Αυτό που λζμε τρφπα, ςφμωωνα με τισ μαφρεσ οπζσ, που ονομάςτθκαν ζτςι επειδι 

μοιάηουν με μαφρα κενά μζςα ςτο διάςτθμα, ενϊ ςτθν πραγματικότθτα περιζχουν 

χωροχρονικζσ ανωμαλίεσ και πολφ πυκνζσ μάηεσ, είναι τελικά πολφ πλιρεσ και ςυνδυάηει 

τθν κλαςικι ζννοια τθσ ςτατικισ οπισ με τθν κβαντικι δυναμικι πλθρότθτα. 

Η μετάβαςθ από το ςτατικό ςτο δυναμικό είναι ζνα χαρακτθριςτικό τθσ εποχισ μασ. 

Η τυπογραωία ενκαρρφνει τθν αίςκθςθ πωσ το κείμενο είναι οριςτικό, αναλλοίωτο. 

Ο ςυγγραωζασ αποτολμά τισ προτάςεισ του με λιγότερεσ αναςτολζσ και με μεγαλφτερθ 

αίςκθςθσ τθσ ολιςτικότθτασ του κειμζνου, αωοφ είναι ελεφκεροσ να κόψει και να ράψει 

κομμάτια από εδϊ κι από εκεί, χωρίσ να υπάρχει οιαδιποτε υλικι υπόμνθςθ τθσ 

διεργαςίασ αυτισ. Αποδζχεται τθ μεταβλθτότθτα και τείνει να κεωρεί το ζργο του ωσ μια 

εκδοχι κι όχι τελεςίδικα τελικό. 

Οι λζξεισ δεν μζνουν ςτακερζσ πάνω ςτθ ςελίδα, αλλά επιπλζουν ςτον πολυδιάςτατο 

κυβερνοχϊρο, εωιμερεσ και ευμετάβλθτεσ, λεσ και είναι εικονικά ςωματίδια μζςα ςτο κενό 

που κοχλάηει. 

Η ωαινομενικι κενι οκόνθ μασ οδθγεί ςτθ διαδραςτικι μζκεξθ με το ςυλλογικό κοινωνικό 

ςϊμα. 

Η αμωιςβιτθςθ του μόνιμου και του ςτατικοφ ςυμβαδίηει ςτον μετανεωτερικό μασ 

πολιτιςμό με τθν άρνθςθ οιαςδιποτε αυκεντίασ και πολιτιςμικισ ιεραρχίασ. Σο εωιμερο, 

το ωευγαλζο, το δυνάμει υπάρχον, κυριαρχεί ςε κάκε εκδιλωςθ τθσ ςθμερινισ ηωισ, από 

τα μζςα ενθμζρωςθσ μζχρι τον τρόπο που γράωουμε και δθμιουργοφμε, από τθ ςυνεχι 

εναλλαγι κτιςεων που επιβάλλει ο ξζωρενοσ καταναλωτιςμόσ μζχρι τισ βραχφβιζσ μασ 

ςχζςεισ που διαδζχονται θ μία τθν άλλθ.  

Σο κενό ςτθν ανατολικι ωιλοςοωία περιζχει δυνθτικά τα πάντα. Είναι ζνα αόρατο κζρασ τθσ 

Αμάλκειασ, απ’ όπου προβάλλει θ ουςία, ζνασ χϊροσ με οργανικά χαρακτθριςτικά που 

γεννά τα πάντα, μια μεγάλθ πλθρότθτα που μοιάηει άδεια, κι όμωσ εξαντλείται.  



7 
 

Ο Σαοϊςμόσ κεωρεί ότι υπάρχει κάτι απροςδιόριςτο, παλιότερο από τθ γθ και τον ουρανό. 

ιωπθλό και άδειο, μόνο και αμετάβλθτο, κινείται γφρω αδιάκοπα. Σο ονομάηουν Σάο, και 

απ’ αυτό γεννικθκε ο κόςμοσ. Σο Σάο είναι δοχείο κενό. Ποτζ με τθ χριςθ δεν ςτραγγίηει. 

Είναι θ απφκμενθ πθγι των πάντων. Σο Σάο γζννθςε ζνα, το ζνα γζννθςε δφο, τα δφο 

γζννθςαν τρία και τα τρία γζννθςαν τα μφρια πλάςματα. Σο Σάο είναι ωευγαλζο και 

άπιαςτο, όμωσ περικλείει εικόνεσ. Είναι ομιχλϊδεσ και κολό, όμωσ περιζχει μορωζσ. Είναι 

χάοσ ςκοτεινό, όμωσ ζχει ουςία, ουςία πολφ πραγματικι. Είναι απεριόριςτο, αςχθμάτιςτο 

και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί παντοφ. 

Ζτςι όπωσ το κζτει και ο Δαλάι Λάμα, παρόλο που κενό ςθμαίνει χωρίσ εαυτό, χωρίσ 

ενυπάρχουςα φπαρξθ, απουςία οποιαςδιποτε ενυπάρχουςεασ φπαρξθσ, εντοφτοισ τθν ίδια 

ςτιγμι είναι θ βάςθ των πάντων. Η κενότθτα είναι θ ωφςθ των πραγμάτων. Εξαιτίασ τθσ 

κενότθτασ εμωανίηονται κι εξαωανίηονται. Όλεσ οι αλλαγζσ που εμωανίηονται κι 

εξαωανίηονται είναι δυνατζσ εξαιτίασ τθσ κενότθτασ, δθλαδι τθσ ωφςθσ τθσ φπαρξθσ που 

δεν ζχει εαυτό. 

ΣΟ ΣΑΣΙΚΟ ΚΕΝΟ 

Ο κεντρικόσ ρόλοσ του κενοφ ςτισ κεωριςεισ περί χϊρου εδραιϊκθκε από τουσ ιδρυτζσ τθσ 

ατομικισ κεωρίασ Λεφκιππο και Δθμόκριτο. 

Η ειδικι κεωρία τθσ ςχετικότθτασ ζδειξε ότι το κενό μπορεί να είναι πραγματικό. 

Η κβαντικι ωυςικι που περιγράωει τον μικρόκοςμο, μετζτρεψε το άδειο κενό ςε μια 

πολφβουθ κυψζλθ δραςτθριότθτασ. 

Η κβαντικι κεωρία πεδίου αποδεικνφει ότι το κενό είναι ουςιαςτικό ςυςτατικό τθσ φλθσ και 

μάλιςτα τρομερά δραςτιριο. 

Η φλθ και ο χϊροσ δεν είναι ξεχωριςτά, αλλ’ απεναντίασ το κενό είναι ςαν μια άλλθ φλθ, μια 

φλθ ου ανταποκρίνεται, ζνα κενό κετικό. Είναι μία υπαρκτι ουςία με διαωορετικι 

πυκνότθτα. Σο κενό ςυμπεριωζρεται ςαν υλικό αντικείμενο, είναι οντότθτα ιςοδφναμθ με 

τθν φλθ και παίηει πρωταγωνιςτικό ρόλο ςτθ διαμόρωωςθ του ιδιαίτερου φωουσ των ζργων 

του. 

Σο κενό λοιπόν ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι είναι ςυχνά κετικό, δθλαδι είναι ςαν μια παρουςία 

και το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και ςτθ ςφγχρονθ τζχνθ και λογοτεχνία. Αυτό το κετικό κενό 

μπορεί να είναι ςτατικό ι δυναμικό, εν αντικζςει με το ςτερθτικό κενό που είναι ςχεδόν 

πάντα ςτατικό. 

Ο κενόσ χϊροσ παφει λοιπόν να είναι απλϊσ το δοχείο που τίκενται τα αντικείμενα και 

γίνεται ο ίδιοσ αντικείμενο, και μάλιςτα αντικείμενο χριςιμο. Σο χριςιμο μπορεί να 

προζλκει από εκείνο που λείπει, ιδζα βαςικι ςτον Σαοϊςμό. Ζτςι θ απουςία, θ ςιωπι και το 

κενό αποκτοφν ζναν ρόλο πολφ δθμιουργικό και χριςιμο, μια και εκωράηουν αυτά που 

αδυνατοφν να εκωράςουν θ παρουςία, οι ιχοι και θ φλθ. 



Η εωιμερθ ωφςθ των ιχων είναι ζνα παράδειγμα. Οι ιχοι υπάρχουν μόνο κακϊσ 

εξαωανίηονται. Δεν είναι απλϊσ ωκαρτοί, αλλά και τρομερά εωιμεροι, και με αυτόν τον 

τρόπο γίνονται αντιλθπτοί. Δεν μπορεί κανείσ να ςταματιςει τον ιχο. Αν ςταματιςει τθν 

κίνθςθ του ιχου παίρνει ςιωπι. Η ςιωπι είναι μάλιςτα θ κυρίαρχθ ζννοια, κι όχι ο ιχοσ, 

αωοφ δεν είναι θ ςιωπι που διακόπτει τον ιχο, αλλά ο ιχοσ που διακόπτει τθ ςιωπι. Ο 

ιχοσ είναι, ςε τελικι ανάλυςθ, απλϊσ μια διακφμανςθ τθσ ςιωπισ. Σα κενά ανάμεςα ςτουσ 

ιχουσ είναι λοιπόν κακοριςτικισ ςθμαςίασ. 

Θετικό κενό παρουςιάηεται ςυχνά το κενό και ςτθ λογοτεχνία. Ο Ιταλόσ Καλβίνο μάλιςτα 

ζχει γράψει ζνα μυκιςτόρθμα με τίτλο «Ο ανφπαρκτοσ ιππότθσ», όπου ο ιρωασ είναι μια 

κενι πανοπλία που ςυμπεριωζρεται ςαν γενναίοσ ιππότθσ. το μυκιςτόρθμα αυτό 

εξιςτοροφνται οι περιπζτειεσ του ιππότθ αυτοφ, ενόσ ιππότθ που δεν ζχει τίποτα να ηθλζψει 

από τουσ πραγματικοφσ ιππότεσ, παρόλο που μζςα ςτθν πανοπλία του είναι ζνα κενό. Ζνα 

κενό ςυμπαγζσ όμωσ, ςαν υλικό αντικείμενο, και ηωντανό ςαν άνκρωποσ. 

ΜΙΑ ΕΛΑΧΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Ο Αριςτοτζλθσ όριηε ωσ κενό ζναν χϊρο όπου δεν υπιρχαν ςϊματα. Ζδινε ςυνεπϊσ οριςμό 

ςε κάτι που κεωροφςε ανφπαρκτο. Ο οριςμόσ αυτόσ υπονοεί βζβαια πωσ θ φλθ και το κενό 

είναι πράγματα πολφ διαωορετικά, και πωσ τα ςϊματα είναι ςυμπαγι. Αυτι ακριβϊσ είναι 

και θ άποψθ που κεωροφμε προωανι ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. 

Βζβαια ςτθν κακθμερινι μασ ηωι λζμε άδειο ζναν χϊρο όχι όταν δεν περιζχει κανζνα 

απολφτωσ αντικείμενο, αλλά όταν δεν περιζχει κάτι που νομίηουμε πωσ πρζπει να είναι 

εκεί. Λζμε δθλαδι πωσ μια κανάτα είναι άδεια όταν δεν περιζχει κάποιο υγρό, χωρίσ να 

λαμβάνουμε υπόψθ μασ ότι περιζχει αζρα. Επιπλζον, τα ςϊματα δεν είναι ςυμπαγι. 

Αποτελοφνται από άτομα, και κάκε άτομο είναι ουςιαςτικά άδειο, μια και θ φλθ του είναι 

ςχεδόν όλθ ςυγκεντρωμζνθ ςτον πυρινα. Σα ςϊματα δθλαδι είναι ςε μεγάλο βακμό κενό! 

υνεπϊσ ο οριςμόσ του Αριςτοτζλθ είναι ανεπαρκισ.  

Θα ζλεγε κανείσ πωσ ορκότεροσ οριςμόσ για το κενό κα ιταν να ποφμε πωσ κενι είναι μια 

περιοχι του χϊρου ςτθν οποία δεν υπάρχει τίποτα. Κι αυτόσ όμωσ ο οριςμόσ παρουςιάηει 

προβλιματα. Πρϊτα-πρϊτα, το «τίποτα» εδϊ δεν μπορεί να αναωζρεται μόνο ςε φλθ, μια 

και θ κεωρία τθσ ειδικισ ςχετικότθτασ κατζδειξε πωσ θ ενζργεια και θ φλθ είναι 

ιςοδφναμεσ. υνεπϊσ το «τίποτα» κα πρζπει να εννοεί «κακόλου φλθ και ενζργεια». Σο 

απόλυτο τίποτα δεν μπορεί να υπάρχει ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι, ακριβϊσ διότι θ κβαντικι 

αρχι τθσ αβεβαιότθτασ το κάνει να κοχλάηει. τθν κβαντικι ωυςικι, φλθ μπορεί να 

παρουςιαςκεί αυκόρμθτα για λίγο χρόνο, ακόμα και ςε παντελϊσ άδειο χϊρο, ωσ 

αποτζλεςμα των διακυμάνςεων του κενοφ. Αυτι θ εωιμερθ φλθ, θ εικονικι φλθ, 

εμπεριζχεται ςε κάκε χϊρο και θ φπαρξι τθσ απορρζει από τθν αρχι τθσ αβεβαιότθτασ. 

Πάντοτε λοιπόν υπάρχουν εικονικά ςωματίδια, εωιμερθ φλθ δθλαδι, μζςα ςτο κενό.  

Κενό λοιπόν είναι ό,τι απομζνει μετά τθν αωαίρεςθ όλων εκείνων που μποροφν να 

αωαιρεκοφν από ζνα χϊρο. Σο κενό δεν περιζχει ςυνεπϊσ πραγματικά ςωματίδια, 

αναπόωευκτα όμωσ περιζχει εικονικά ςωματίδια. Περιζχει επίςθσ βαρυτικι ενζργεια.  
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Σο κενό δθλαδι είναι θ κατάςταςθ ελαχίςτθσ ενζργειασ ςε μια δεδομζνθ περιοχι χϊρου ι 

ςε ζνα δεδομζνο ωυςικό ςφςτθμα, για κάποιεσ δεδομζνεσ ςυνκικεσ.  

τθν κβαντικι ωυςικι λοιπόν, όχι μόνο είναι το κενό πλιρεσ από διαρκείσ γενζςεισ και 

κανάτουσ εωιμερων ςωματιδίων, αλλά είναι μάλιςτα θ ελάχιςτθ πραγματικότθτα, θ βάςθ 

των πάντων. Κακόλου άδειο ςυνεπϊσ, και κακόλου ςτατικό. 

τθ ςφγχρονθ ποίθςθ και πεηογραωία ςυναντοφμε το κενό με τθν ζννοια που δίνει ςτο κενό 

θ κβαντικι ωυςικι. Σο κενό μπορεί να πάρει τθ μορωι τθσ πθγισ τθσ δθμιουργικότθτασ και 

τθσ γνθςιότθτασ, παραμζνοντασ πάντα ο χϊροσ όλων των πικανοτιτων. Είναι θ πθγι του 

ατόωιου αλθκινοφ λόγου και το ςθμείο αναχϊρθςθσ προσ το απροςδόκθτο. 

Σο κενό του εωζρθ είναι αυτό που απομζνει ςτον βυκό όταν τα βγάλει κανείσ όλα, 

ακριβϊσ όπωσ ςτθ κβαντικι κεωρία πεδίου κενό είναι ό,τι απομζνει μετά τθν αωαίρεςθ 

όλων εκείνων που μποροφν να αωαιρεκοφν από ζναν χϊρο. Είναι το ελάχιςτο, όχι το απόν. 

Σο γνιςιο, το ατόωιο. Και πρζπει ο ποιθτισ να εμπιςτευτεί το κενό που ςτο βάκοσ ζχει μζςα 

του. Και όπωσ το κενό τθσ ωυςικισ ζτςι και το κενό του ποιθτι είναι πολφπλοκο και 

τρομερά ενδιαωζρον. 

ΣΟ ΚΕΝΟ ΠΟΤ ΚΟΧΛΑΖΕΙ  

τθν Κλαςικι ωυςικι κενό λζγεται ο χϊροσ όπου δεν υπάρχει κανζνα ίχνοσ φλθσ. Αυτόσ ο 

οριςμόσ βαςίηεται ςε κάποιεσ παραδοχζσ, παραδοχζσ που κεωροφνται αυτονόθτεσ και 

προωανείσ. Προχποκζτει δθλαδι ότι υπάρχει φλθ ξεχωριςτι από το κενό, ότι μποροφμε 

ξεκάκαρα να ποφμε πωσ ς’ ζναν δεδομζνο χϊρο δεν περιζχεται τίποτε, δεν υπάρχει 

κακόλου φλθ. Από τθ ςτιγμι όμωσ που υπάρχει βαρυτικι ενζργεια παντοφ, ενζργεια 

ιςοδφναμθ με μάηα κατά τθν ειδικι κεωρία τθσ ςχετικότθτασ, αυτόσ ο οριςμόσ δζχεται 

καίριο πλιγμα. 

Σο κενό είναι μια πολφπλοκθ οντότθτα που εμπεριζχει εικονικά ωωτόνια, εικονικά 

θλεκτρόνια, εικονικά ποηιτρόνια, εικονικά κουάρκ, κοκ. Για κάκε είδοσ ςτοιχειϊδουσ 

ςωματιδίου υπάρχει ζνα αντίςτοιχο κβαντικό πεδίο, με διακυμάνςεισ κενοφ. Και πρζπει 

κανείσ να λάβει υπ’ όψιν τισ μυριάδεσ δυνατότθτεσ γζνεςθσ εικονικϊν ςωματιδίων από το 

κενό και εξαωάνιςισ τουσ. 

Σο κενό λοιπόν δεν είναι ζνασ κφλακασ από τίποτα. Βρίκει από αδιάκοπθ δραςτθριότθτα, 

κοχλάηει, ακόμα και ςε κερμοκραςία απολφτου μθδενόσ. Πράγματι, θ ενζργεια οιουδιποτε 

κενοφ χϊρου δεν μπορεί να είναι διαρκϊσ και ακριβϊσ μθδζν. Επίςθσ θ ενζργεια μπορεί να 

μεταβλθκεί αυκόρμθτα κι απρόβλεπτα.  

Η κβαντικι ωυςικι μασ παρουςιάηει λοιπόν επαναςτατικζσ απόψεισ για τον χϊρο, τα όρια 

και το κενό, αωοφ μζςω τθσ κυματοςυνάρτθςθσ δείχνει ουςιαςτικά πωσ θ φλθ εξαπλϊνεται 

δυνάμει παντοφ, χωρίσ ςφνορα και αωοφ πρεςβεφει πωσ το κενό είναι μια περίπλοκθ 

δυναμικι οντότθτα.  

Η ζλλειψθ ορίων είναι μάλιςτα κυρίαρχθ αντίλθψθ ςτον πολιτιςμό τθσ εποχισ μασ.  



Η κβαντικι ωυςικι κεωρεί τα ςωματίδια ωσ ζχοντα κυματικζσ ιδιότθτεσ και ζτςι 

αναγκάηεται να δεχκεί τθ δυνάμει παρουςία τουσ ςε κλαςικά απαγορευμζνεσ περιοχζσ. 

Πρόκειται για το κβαντικό ωαινόμενο διόρυξθσ ςιραγγοσ, όπου ζνα ςωματίδιο μπορεί να 

διαπεράςει ζνα ωράγμα χωρίσ να το υπερπθδιςει, μια και απλϊνεται δυνάμει παντοφ, και 

ςυνεπϊσ υπάρχει πικανότθτα μικρι ι μεγάλθ να εμωανιςκεί οπουδιποτε κατά τθ μζτρθςθ 

τθσ κζςθσ του.  

Η κατάργθςθ των ορίων ενόσ αντικειμζνου και το άπλωμά του ςε περιοχζσ που κεωροφνται 

απαγορευμζνεσ δείχνει ουςιαςτικά πωσ το κενό δεν υπάρχει με τθ ςυμβατικι ζννοια και 

πωσ οι οντότθτεσ μποροφν να αλλθλοδιειςδφουν θ μια ςτθν άλλθ, τόςο ςτθ ωυςικι όςο και 

ςτθ ςφγχρονθ τζχνθ και λογοτεχνία. Αυτι θ κατάργθςθ των ορίων, θ πλιρωςθ του 

ενδιάμεςου χϊρου, ζχει αναδειχκεί ςε χαρακτθριςτικό του πολιτιςμοφ μασ. 

Όπωσ το κζτει και ο Ρομπζρτο Χουαρόκ: «Ανάμεςα ςτθν παρουςία και τθν απουςία 

υπάρχουν πλικοσ καταςτάςεισ ενδιάμεςεσ».  

Ζτςι το κενό ζχει δυναμικι ωφςθ. Μια κβαντικι διακφμανςθ του κενοφ μπορεί να 

δθμιουργιςει το ςφμπαν ολάκερο. 

Σο κενό ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι, τζχνθ και λογοτεχνία διακρίνεται λοιπόν από ζνα 

δυναμιςμό, μια πολυμορωία, μιαν επαλλθλία διαωορετικϊν εκδοχϊν και δυνατοτιτων, που 

πολφ ςυχνά βρίςκεται ζξω από τα όρια αυτοφ που κα λζγαμε «ωυςιολογικό». Σο κενό αυτό 

είναι ςτο μεταίχμιο δυνατότθτασ και πραγματικότθτασ. Οι δυνατότθτεσ δθλαδι δεν 

εμποδίηονται από τισ περιςτάςεισ να γίνουν πραγματικότθτεσ. Αντίκετα, όπωσ προςπάκθςε 

να το πετφχει ο Ρενζ Μαγκρίτ ςτουσ πίνακεσ του, απαλλάςςονται από τα δεςμά τουσ και 

αωινονται ελεφκερεσ ν’ αναπτυχκοφν, οδθγϊντασ πικανότθτα ςε «ουτοπικζσ» οντότθτεσ 

και ιδζεσ. ε τελικι ανάλυςθ, θ ςφνκεςθ μζςω του παραδόξου, το οποίο αωινει 

αντιωατικζσ δυνατότθτεσ να ςυνυπάρξουν, δεν είναι παρά μια διλωςθ τθσ αντιωατικισ 

ωφςθσ τθσ ίδιασ τθσ πραγματικότθτασ. 

ΤΝΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΚΕΝΟΤ  

Σο κενό για τθν ακρίβεια είναι ςαν το καλοφπι που ζχει τθ μορωι του πράγματοσ που ιταν 

πριν εκεί, ζνα κενό με όλθ τθν ουςία του πράγματοσ που το γζμιηε. Ο κόςμοσ γφρω μασ και 

μζςα μασ είναι γεμάτοσ τζτοια γόνιμα κενά. 

Σο ςφγχρονο κενό ζχει μια διαδραςτικι ςχζςθ με το περιβάλλον του, μια ςχζςθ δυναμικι 

και ουςιαςτικι. Ζχει ιδιότθτεσ που διαμορωϊνονται από τα αντικείμενα με τα οποία 

ζρχεται ςε επαωι και με τθ ςειρά του επθρεάηει τισ ιδιότθτεσ των αντικειμζνων αυτϊν. 

Αυτι θ αλλθλεξάρτθςθ του κενοφ και περιβάλλοντοσ απορρζει από το ότι ο χϊροσ ζχει 

καταλιξει να είναι θ ςχζςθ μεταξφ ςωμάτων. Είναι θ διαμόρωωςθ του ενόσ από το άλλο. 

Ο κενόσ λοιπόν χϊροσ αλλθλεπιδρά άμεςα με το περιβάλλον του, όπωσ ακριβϊσ ςτθ γενικι 

κεωρία τθσ ςχετικότθτασ θ παρουςία μαηϊν κακορίηει τθν καμπυλότθτα του κενοφ χϊρου. 

Σο κενό, παρόλο που δεν περιζχει πραγματικά ςωματίδια, είναι, μζςω των εικονικϊν 

ςωματιδίων του, υπεφκυνο για μια πλειάδα εντυπωςιακϊν ωαινομζνων. Αυτά τα εικονικά 
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ςωματίδια αναδφονται για λίγο μζςα από το κενό και μετά εξαωανίηονται. Τπάρχουν όμωσ 

και περιπτϊςεισ όπου από το κενό ξεπθδοφν πραγματικά ςωματίδια, ανιχνεφςιμα, 

ςωματίδια που ηουν επ’ αόριςτον. ’ αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, το κενό είναι αςτακζσ και 

πζωτει ςε κατάςταςθ χαμθλότερθσ ενζργειασ, κατάςταςθ μ’ ζνα ι περιςςότερα πραγματικά 

ςωματίδια παρόντα. Μια τζτοια περίπτωςθ είναι θ φπαρξθ πολφ ιςχυρϊν θλεκτρικϊν 

πεδίων.  

τθ ςφγχρονθ ωυςικι λοιπόν το κενό αλλθλεπιδρά διαρκϊσ με το περιβάλλον του, τα 

ςφνορα και τα περιεχόμενά του, τθν φλθ. τθ ωυςικι, αλλά και ςτθν ποίθςθ και τθν 

πεηογραωία, ςτον κινθματογράωο και τθν τζχνθ, το ςφγχρονο κενό κοχλάηει, ςε ςυνεχι 

αλλθλεπίδραςθ με τον κόςμο γφρω του. 

Η ΤΦΗ ΣΟΤ ΚΕΝΟΤ 

Σο ςυμβατικό κενό τθσ κακθμερινισ ηωισ μασ δεν ζχει υωι ι δομι. Είναι το απόλυτο άδειο, 

ςτατικό, αδρανζσ, ομοιογενζσ, χϊροσ απαλλαγμζνοσ από φλθ, μια απόλυτθ απουςία. Ακόμα 

και το κενό τθσ κλαςικισ ωυςικισ του 19ου αιϊνα, που το πλθροί μια μυςτθριϊδθσ ουςία, ο 

αικζρασ, είναι ςτατικό και ομοιογενζσ, ενϊ ο αικζρασ καταλιγει να είναι μθ ανιχνεφςιμοσ. 

Αντίκετα, το κενό τθσ ςφγχρονθσ ωυςικισ ζχει μθ τετριμμζνθ υωι, πολφ δυναμικι δομι και 

αλλθλεπιδρά διαρκϊσ με το περιβάλλον. Αυτά τα χαρακτθριςτικά του κενοφ είναι κατ’ 

εξοχιν εμωανι όταν κεωριςουμε το κενό ωσ κβαντικό.  

Ο χϊροσ κοντά ςε μεγάλεσ μάηεσ καμπυλϊνεται, ςτρεβλϊνεται, ενϊ θ ροι του χρόνου 

αλλοιϊνεται. Οι ςτρεβλϊςεισ αυτζσ του χωρόχρονου διαδίδονται μζςω βαρυτικϊν 

κυμάτων. Ζτςι θ βαρφτθτα είναι ουςιαςτικά θ καμπφλωςθ του χωρόχρονου. Η φλθ λζει ςτο 

χωρόχρονο πϊσ να καμπυλωκεί, και χωρόχρονοσ λζει ςτθ φλθ πϊσ να κινθκεί.  

Σο κενό λοιπόν είναι καμπφλο ςτθ γενικι ςχετικότθτα. Άλλωςτε αυτό λζει ςτθν ταινία 

«τάλκερ» ο Αντρζι Σαρκόωςκι… «θ ςυντομότερθ οδόσ είναι θ τεκλαςμζνθ. Δεν υπάρχει 

ευκεία γραμμι». 

Η κβαντικι ωυςικι είναι αυτι που δίνει ςτο κενό τον κοχλαςμό του, τθ δυναμικότθτά του, 

τθ ςυναρπαςτικι δραςτθριότθτά του. Είναι θ κβαντικι ωυςικι που γεμίηει το κενό με 

πεδία, ςυναρτιςεισ δθλαδι του χϊρου και του χρόνου που παίρνουν τιμζσ παντοφ, και που 

οι διεγζρςεισ τουσ είναι τα διάωορα ςωματίδια. Αυτά τα διακυμαινόμενα πεδία που 

πλθροφν το κενό δείχνουν ξεκάκαρα πωσ το κενό δεν είναι άδειο ι αδρανζσ. Είναι απλά θ 

ελάχιςτθ πραγματικότθτα, θ κατάςταςθ ελαχίςτθσ ενζργειασ. 

Η κατάςταςθ ελαχίςτθσ ενζργειασ για ζνα επιταχυνόμενο παρατθρθτι δεν είναι ζνα κενό 

άδειο από πραγματικά ςωματίδια, μια κατάςταςθ απουςίασ τζτοιων ςωματιδίων, αλλά μια 

κατάςταςθ όπου τζτοια ςωματίδια είναι παρόντα! Ο ακίνθτοσ παρατθρθτισ κεωρεί πωσ το 

κενό δεν περιζχει πραγματικά ςωματίδια, ενϊ ο επιταχυνόμενοσ παρατθρθτισ το βλζπει 

γεμάτο με τζτοια ςωματίδια. Σο κενό κακίςταται ςυνεπϊσ ζννοια ςχετικι. 

Σο κβαντικό κενό είναι ζνα πολφ περίπλοκο αντικείμενο, με απροςδόκθτεσ ιδιότθτεσ και 

ςυναρπαςτικι δράςθ, με μθ τετριμμζνθ και διαρκϊσ μεταβαλλόμενθ υωι. Είναι πθγι 



διαρκοφσ δθμιουργίασ, κάτι ςαν το ςκεπτόμενο Ωκεανό τθσ ταινίασ «ολάρισ» του Αντρζι 

Σαρκόωςκι, μια κάλαςςα που γεννά και καταπίνει διαρκϊσ εωιμερεσ υπάρξεισ. Αυτι του θ 

δυναμικι υωι, θ διαρκισ γζννθςθ και εξαψλωςθ φλθσ και αντιφλθσ, είναι ίςωσ το 

βαςικότερό του χαρακτθριςτικό. 

Η δθμιουργία εικονικισ φλθσ και αντιφλθσ μζςα από το κενό ζχει γίνει πολφ κεντρικι ιδζα 

ςτθ ςφγχρονθ ωυςικι και ζχει αποδειχκεί ιδιαίτερα επιτυχισ ςτθν ερμθνεία και πρόβλεψθ 

ποικίλων ωαινομζνων. ιμερα μάλιςτα θ ιδζα αυτι ζχει επεκτακεί μζχρι και ςτθν επιςτιμθ 

τθσ πλθροωορίασ, όπου κανείσ μιλάει για κβαντικι πλθροωορία για κβαντικζσ μονάδεσ 

πλθροωορίασ και ςυςχζτιςθσ, μονάδεσ που περνοφν αςτραπιαία και ςυνεχϊσ από τθν 

φπαρξθ ςτθν ανυπαρξία και αντιςτρόωωσ. τθν κλαςικι κεωρία πλθροωορίασ θ 

πλθροωορία είναι πάντα πραγματικι, ςτθν κβαντικι όμωσ κεωρία πλθροωορίασ θ 

πλθροωορία μπορεί να γίνει δυνθτικι. Η δυνάμει πλθροωορία αποκαλφπτεται μόνο όταν 

ζνα μζλοσ του ςυςχετιηόμενου ηεφγουσ αλλθλεπιδράςει με τθν πραγματικι πλθροωορία. 

τθ ςφγχρονθ κοςμολογία το τίποτα κακορίηει τθ μοίρα του παντόσ.  

ΕΠΙΣΟΜΗ  

Η τζχνθ, θ λογοτεχνία κι θ επιςτιμθ είναι κεμελιϊδθ ςυςτατικά κάκε πολιτιςμοφ. 

Μοιράηονται τισ κακθμερινζσ εμπειρίεσ μιασ κοινωνίασ και υιοκετοφν ςε μεγάλο βακμό τισ 

αντιλιψεισ τθσ για το τι είναι πραγματικότθτα. υμμετζχουν επίςθσ ςτο ςτιςιμο του 

κοςμοειδϊλου τθσ εποχισ τουσ, ενόσ κοςμοειδϊλου που ςυχνά υπερβαίνει τα ςτενά 

πολιτιςμικά όρια κάποιασ ςυγκεκριμζνθσ κοινωνίασ. Αυτό το κοςμοείδωλο βαςίηεται πάνω 

ςε κάποιεσ βαςικζσ αντιλιψεισ για το τι είναι χϊροσ, χρόνοσ, κενό, όρια. Οι αντιλιψεισ 

αυτζσ διαμορωϊνουν και διαμορωϊνονται από τθ δράςθ τθσ τζχνθσ, τθσ λογοτεχνίασ και 

τθσ επιςτιμθσ, μεταξφ άλλων.  

τθν εποχι μασ, τόςο τθν τζχνθ και λογοτεχνία όςο και ςτθν επιςτιμθ, κενό λζγεται αυτό 

που απομζνει μετά τθν αωαίρεςθ όλων αυτϊν που μποροφν να αωαιρεκοφν από ζναν 

χϊρο. Σο ςθμαντικό όμωσ είναι πωσ δεν μποροφν να αωαιρεκοφν τα πάντα, πωσ ενυπάρχει 

πάντοτεσ ςτο κενό μια ακατάπαυςτθ δραςτθριότθτα. Δεν υπάρχει ακριβζσ τίποτα. Σο κενό 

δεν είναι άδειο. Είναι το ελάχιςτο, το γνιςιο, το ατόωιο, πλιρεσ και δυναμικό, 

ευμετάβλθτο, ρευςτό, πθγι τθσ δθμιουργικότθτασ, ο χϊροσ όλων των πικανοτιτων, θ βάςθ 

των πάντων. 

τθ ςφγχρονθ τζχνθ και λογοτεχνία όχι μόνο είναι πλιρεσ το κενό, αλλά είναι επιπλζον 

αδφνατο να είναι οτιδιποτε άλλο, μια και τα όρια μεταξφ φλθσ και χϊρου, μεταξφ του μζςα 

και του ζξω, είναι ςυχνά δυςδιάκριτα ι και ανφπαρκτα. Η ανυπαρξία ορίων είναι μάλιςτα 

ζνα κακοριςτικό χαρακτθριςτικό τθσ εποχισ μασ, και μια ακραία τθσ ζκωραςθ ςτο πλαίςιο 

τθσ ςφγχρονθσ ωυςικισ είναι το άπλωμα τθσ φλθσ ςε όλον τον χϊρο, είτε υπό τθ μορωι 

κυματοςυνάρτθςθσ, είτε υπό τθ μορωι πεδίου. Αυτό το πλιρεσ κενό δεν είναι κακόλου 

αδρανζσ. Η δομι του αλλοιϊνεται όταν κάτι δράςει πάνω του. Επιπλζον οι υπάρξεισ που 

περικλείει είναι ςυνικωσ εωιμερεσ, και ςυνκζτουν μια δυνάμει πραγματικότθτα, ζναν 

κοχλάηοντα κόςμο. 
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τθ Δφςθ το ςυμμετρικό, το αιϊνιο, το ςτατικό, αποτελοφςαν για πολλοφσ αιϊνεσ τισ 

απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν τελειότθτα. Αντίκετα, ςτθν Ανατολι θ τελειότθτα 

υπάρχει μζςα ςτθ δυναμικι εξζλιξθ των πάντων, ακόμα και μζςα ςτο χάοσ. 

Η ουςία είναι ότι το κενό είναι πια δυναμικό, όχι ςτατικό. Είναι ζνα κενό που δεν ςτερείται 

νοιματοσ ι περιεχομζνου, αλλ’ αντίκετα βρίκει από πολλαπλζσ εκδοχζσ και δυνατότθτεσ. 

Ζνα κενό ςτο μεταίχμιο δυνατότθτασ και πραγματικότθτασ. Ζνα κενό που κοχλάηει, ςε 

ςυνεχι αλλθλεπίδραςθ με τον κόςμο. 

Στθ ςφγχρονθ κοςμολογία το "τίποτα" κακορίηει τθ μοίρα του παντόσ.  

 


