
 
 
 

 
 



 
Εντροπία–φονιάς του Σύµπαντος 

 ή  
δηµιουργός ζωής; 

 
Η  Εντροπία, είναι µία έννοια που πιθανόν να έχετε διδαχθεί στο µάθηµα της Φυσικής όταν 
είσαστε µαθητές. Η κατανόηση της έννοιας της Εντροπίας είναι αρκετά δύσκολη και ως εκ 
τούτου είναι επίσης πολύ δύσκολο να εξηγήσει κάποιος την φυσική της σηµασία. Σαν έννοια  
και σαν ένα µέγεθος της Φυσικής έχει κατηγορηθεί ότι θα προκαλέσει τον θάνατο του Σύµπαν 
τος, αλλά και έχει υµνηθεί σαν δηµιουργός της ζωής. Στο άρθρο αυτό θα αναφέρουµε πως 
ορίζεται η Εντροπία στην Φυσική, µε πάρα πολύ απλό τρόπο (χωρίς όµως να ξεφύγουµε πολύ 
από τον επιστηµονικό ορισµό της) και µετά θα εξετάσουµε πιθανές προεκτάσεις της έννοιας  
αυτής στην ζωή, την φιλοσοφία και στον εσωτερικό ανθρώπινο κόσµο γενικότερα. 
 
Μετατροπή µιάς µορφής ενέργειας σε άλλη µορφή ενέργειας. 
 
Η επιστήµη της Φυσικής µας λέει ότι µια µορφή ενέργειας µπορεί να µετατραπεί σε άλλη 
µορφή ενέργειας. Έτσι π.χ. η κινητική ενέργεια του νερού ενός καταράκτη, µπορεί να µετατρα 
πεί σε ηλεκτρική ενέργεια σε ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Η ηλεκτρική ενέργεια µιάς µπατα 
ρίας µπορεί να µετατραπεί σε κινητική ενέργεια σε ένα ηλεκτροκινούµενο όχηµα. Η ηλεκτρική 
ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε θερµική ενέργεια σε µια ηλεκτρική θερµάστρα. Η θερµική 
ενέργεια µπορεί να µετατραπεί σε κινητική ενέργεια σε µία ατµοµηχανή.  
 
Παραδείγµατα για τις παραπάνω προτάσεις.  
 
Ένα παράδειγµα που θα µας βοηθήσει να καταλάβουµε καλύτερα τις παραπάνω προτάσεις είναι 
το εξής:. Ας φανταστούµε ένα δοχείο µε νερό που συγκοινωνεί µε ένα άλλο δοχείο µε λιγότερο 
νερό, µε ένα σωλήνα. Στο σωλήνα, παρεµβάλλεται ένας µικρός µύλος, που συνδέεται µε µία 
γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύµατος (π.χ. ένα δυναµό).  Η διαφορά στάθµης του νερού στα δύο 
δοχεία, παρέχει δυναµική ενέργεια, που κάνει το νερό να κινείται (µέσω του σωλήνα) προς το 
δοχείο µε το λιγότερο νερό. Έτσι, το νερό στο σωλήνα αποκτά κινητική ενέργεια που κάνει το 
µύλο να περιστρέφεται και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. (ιδέ σχήµα 1). 
  

 
 

Σχήµα 1 
 
Εδώ έχουµε να κάνουµε τις εξής παρατηρήσεις: 
 
Η δυναµική ενέργεια του συστήµατος, δεν µετατρέπεται εξ ολοκλήρου σε ηλεκτρική ενέργεια. 
Ένα µέρος της ενέργειας αυτής µετατρέπεται, λόγω των τριβών στα κινούµενα µέρη του συστή 
µατος σε θερµική ενέργεια, η οποία αποβάλλεται σαν θερµότητα στο περιβάλλον. 



Όταν η στάθµη του νερού στα  δύο δοχεία γίνει ίδια (αλλοιώς, όταν η διαφορά στάθµης του νε 
ρού στα δύο δοχεία µηδενιστεί) το νερό θα σταµατήσει να κινείται στο σωλήνα, και το σύστηµα 
θα σταµατήσει να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. 
 
Ένα άλλο παράδειγµα µετατροπής µιάς µορφής ενέργειας σε ενέργεια άλλης µορφής είναι το 
εξής. Έχουµε ένα κύκλωµα που αποτελείται από δύο αγωγούς από διαφορετικά µέταλλα 
(λόγου χάρη Fe και Cu) και από ένα µικρό κινητήρα Κ (ιδέ σχήµα 2). Οι επαφές των δύο 
αγωγών τοποθετούνται σε δεξαµενές µε διαφορετικές θερµοκρασίες Τ1 και Τ2, όπου Τ1>Τ2.  Το 
κύκλωµα θα διαρρέεται µε ηλεκτρικό ρεύµα η εµφάνιση του οποίου οφείλεται στο θερµοη 
λεκτρικό φαινόµενο, όπου διαφορετικά µέταλλα των οποίων τα σηµεία επαφής ευρίσκονται 
σε διαφορετικές θερµοκρασίες, αναπτύσουν µία θερµοηλεκτρική τάση < Ιδέ βιβλιογραφία (1) 
σελ. 160>. Το ρεύµα αυτό διερχόµενο από τον ηλεκτρικό κινητήρα Κ παράγει µηχανικό έργο. 
 

 
 

Σχήµα 2 
 
Εδώ έχουµε να κάνουµε τις εξής  παρατηρήσεις: 
 
Από τη δεξαµενή µε την µεγαλύτερη θερµοκρασία Τ1 (θερµή δεξαµενή), αφαιρείται θερµότης Q1 
(θερµική ενέργεια). Μέρος της θερµικής αυτής ενέργειας µετατρέπεται σε ενέργεια ηλεκτρικού 
ρεύµατος (ηλεκτρική ενέργεια) η οποία µέσω του κινητήρα Κ µετασχηµατίζεται σε µηχανικό 
έργο, ενώ αποδίδεται θερµότης Q2 στη δεξαµενή µε την µικρότερη θερµοκρασία Τ2 (ψυχρή δεξα 
µενή). Όταν οι θερµοκρασίες Τ1 και Τ2 γίνουν ίσες (Τ1=Τ2), τότε θα σταµατήσει να διέρχεται 
ηλεκτρικό ρεύµα από το κύκλωµα και δεν θα παράγεται πια έργο. 
 
Ορισµός της Εντροπίας 
 
Η «Εντροπία» επινοήθηκε από τον Ρούντολφ Κλαούζιους (Rudolf Julius Emmanuel Clausius).  
ο οποίος παρατήρησε ότι, το πηλίκο της θερµότητας ΔQ που ανταλλάσσει ένα σύστηµα µε το 
περιβάλλον του κατά µία αντιστρεπτή φυσική διεργασία, προς την θερµοκρασία του T, είναι 
ανεξάρτητο του τρόπου µε τον οποίο το σύστηµα οδηγείται από την αρχική στην τελική του 
κατάσταση και εξαρτάται µόνο από τις καταστάσεις αυτές. Αυτό το πηλίκο το ονόµασε µεταβο 
λή της Εντροπίας και το συµβόλισε µε ΔS, δηλαδή εξ’ ορισµού ισχύει: 
 

ΔS = ΔQ/T 
 
Τις παρατηρήσεις του ο Κλαούζιους τις έκανε σε σύστηµατα που τα υπέβαλε σε ιδανική αντισ 
τρεπτή µεταβολή µε την απόλυτη θερµοκρασία της µεταβολής να είναι σταθερή. 



Τί είναι όµως αντιστρεπτή µεταβολή; 
 
Αντιστρεπτή µεταβολή σε ένα σύστηµα έχουµε, όταν σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη 
διάρκεια της µεταβολής αντιστραφεί η φυσική του πορεία µε δυνατότητα το σύστηµα να επανέλ 
θει στην αρχική του κατάσταση διερχόµενο από τις ίδιες ενδιάµεσες καταστάσεις µε αντιστρο 
φή της σειράς τους.  Βέβαια, αντιστρεπτές µεταβολές δεν υπάρχουν στη φύση. Στα εργαστήρια, 
µπορούµε να δηµιουργήσουµε «περίπου» αντιστρεπτές µεταβολές, (κατά προσέγγιση αντιστρε 
πτές µεταβολές) δηλαδή να προσεγγίσουµε πραγµατικές µεταβολές µε αντιστρεπτές µεταβολές 
για να κάνουµε παρατηρήσεις και υπολογισµούς. 
   
Φυσική σηµασία της Εντροπίας  
 
Είναι δύσκολο να δοθεί κάποια φυσική σηµασία στην έννοια της Εντροπίας, επειδή αυτή δεν 
αντιστοιχεί σε κάποιο φυσικό µέγεθος που να είναι αισθητό στον άνθρωπο, όµως ο ρόλος της 
στην εξέλιξη του Σύµπαντος είναι σπουδαιότατος και ουσιώδης, για τους εξής λόγους: 
 
Σε κάθε µεταβολή ενός κλειστού συστήµατος, η Εντροπία του πάντοτε αυξάνεται. Από τη σκο 
πιά του Μακρόκοσµου όσο µεγαλύτερη γίνεται η εντροπία, τόσο µειώνεται η δυνατότητα 
του συστήµατος να παράγει ωφέλιµο έργο. Από τη σκοπιά του Μικρόκοσµου, η Εντροπία  
εκφράζει την έλλειψη οργάνωσης. Είναι ένα µέτρο της αταξίας των ατόµων ή των µορίων. 
Όσο αυξάνεται η Εντροπία εξαλείφονται οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και αυξάνεται η αταξία.   
 
Η  Εντροπία ρυθµίζει την φορά της εξέλιξης όλων των αυτόµατων µεταβολών, διότι η φορά 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε πάντοτε να αυξάνεται η  Εντροπία. Στην συνέχεια θα δόσουµε 
µερικές επεξηγήσεις για κάθε µία από τις παραπάνω προτάσεις. 
 
Η Εντροπία ενός κλειστού συστήµατος. 
 
Κατ΄αρχήν πρέπει να υπενθυµίσουµε τι είναι ένα κλειστό σύστηµα. Κλειστό είναι ένα σύ 
στηµα που αποτελείται από σώµατα που δεν αλληλοεπιδρούν µε άλλα σώµατα, εκτός του 
συστήµατος. Πιo απλά µπορούµε να πούµε ότι ένα κλειστό σύστηµα είναι ένα αποµονω 
µένο σύστηµα. Θεωρητικά από τους νόµους της Θερµοδυναµικής αλλά και πρακτικά από 
παρατηρήσεις και πειράµατα, αποδεικνύεται  ότι σε κάθε µεταβολή ενός κλειστού συστήµατος η 
εντροπία αυξάνεται!!!  
 
Ας δούµε ένα παράδειγµα ενός κλειστού συστήµατος που έχουµε ροή θερµότητας από ένα 
θερµό σώµα θερµοκρασίας Τ1 σε ένα ψυχρό σώµα θερµοκρασίας Τ2 δια µέσου µιάς ράβδου από 
χαλκό. (ιδέ σχήµα 3). Είναι προφανές ότι η θερµοκρασία Τ1 του θερµού σώµατος θα είναι µεγα 
λύτερη από τη θερµοκρασία Τ2   του ψυχρού σώµατος, δηλαδή θα ισχύει Τ1 > Τ2 .  
 

 
Σχήµα 3 

 
Αν η θερµότητα που ρέει από το θερµό σώµα προς το ψυχρό είναι Q, τότε η  Εντροπία του 
θερµού σώµατος θα µεταβληθεί κατά –Q/T1. Η Εντροπία της ράβδου από χαλκό δεν µεταβάλ 
λεται, διότι από κάθε σηµείο αυτής, όση θερµότητα έρχεται από το θερµό σώµα, τόση φεύγει 
προς το ψυχρό σώµα.  Η Εντροπία του ψυχρού σώµατος θα µεταβληθεί κατά +Q/T2. Η ολική 
µεταβολή της Εντροπίας του κλειστού συστήµατος θα είναι: 
 



ΔS = -Q/T1 + 0 + Q/T2  ή 
 

ΔS = -Q/T1 + Q/T2 = Q (1/Τ2 – 1/Τ1)
 

 
Επειδή  Τ1 > Τ2  θα είναι 1/Τ2 > 1/Τ1 άρα 1/Τ2 - 1/Τ1 > 0, άρα και ΔS > 0. Δηλαδή  η  Εντροπία 
του κλειστού συστήµατος θα αυξηθεί.   
 
Εδώ έχουµε να κάνουµε τις εξής  παρατηρήσεις: 
 
Μπορεί η Εντροπία του κλειστού αυτού συστήµατος να αυξήθηκε, όµως η ενέργεια του δεν 
µεταβλήθηκε. Με την πάροδο του χρόνου, η θερµότητα που ρέει από το θερµό σώµα A προς το 
ψυχρό B προκαλεί πτώση της θερµοκρασίας Τ1 του θερµού σώµατος και αύξηση της θερµοκρα 
σίας Τ2 του ψυχρού σώµατος. Όταν οι θερµοκρασίες Τ1 και Τ2 γίνουν ίσες (Τ1=Τ2), τότε θα στα 
µατήσει η ροή θερµότητας από το ένα σώµα στο άλλο. 
 
Μείωση της δυνατότητας ενός συστήµατος να παράγει µηχανικό έργο. 
 
Θεωρητικά από τους νόµους της Θερµοδυναµικής αλλά και πρακτικά από παρατηρήσεις και πει 
ράµατα, αποδεικνύεται ότι όσο µεγαλύτερη γίνεται η Εντροπία ενός κλειστού συστήµατος, 
τόσο µειώνεται η δυνατότητα αυτού του συστήµατος να παράγει µηχανικό έργο. 
 
Ας δούµε και πάλι το προηγούµενο παράδειγµα του κλειστού συστήµατος που έχουµε ροή 
θερµότητας από ένα θερµό σώµα θερµοκρασίας Τ1 σε ένα ψυχρό σώµα θερµοκρασίας Τ2 δια 
µέσου µιάς ράβδου από χαλκό. (Ιδέ σχήµα 3). Αρχικά, επειδή τα δύο σώµατα ευρίσκονται σε 
διαφορετικές θερµοκρασίες, το σύστηµα έχει τη δυνατότητα να παράγει έργο. Αυτό µπορεί να 
γίνει π.χ. µε την παρεµβολή κατάλληλα, µιάς θερµοδυναµικής µηχανής µεταξύ των σω 
µάτων. Τελικά όµως, όταν οι θεροκρασίες Τ1 και Τ2 γίνουν ίσες (Τ1=Τ2), και σταµατήσει η ροή 
θερµότητας από το ένα σώµα στο άλλο, το σύστηµα δεν θα έχει πια τη δυνατότητα να παράγει 
έργο. Στο ίδιο συµπέρασµα µπορούµε να καταλήξουµε και για το παράδειγµα που η θερµική 
ενέργεια µετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια (ιδέ σχήµα 2). Θα µπορούσαµε λοιπόν γενικά 
να συµπεράνουµε, ότι όσο µεγαλύτερη γίνεται η Εντροπία ενός κλειστού συστήµατος, τόσο 
µειώνεται η δυνατότητά του να παράγει έργο ή ελαττώνεται η ενέργεια συστήµατος που 
µπορεί να µετατραπεί σε έργο ή υποβαθµίζεται η ενέργεια του συστήµατος, αφού δεν µπορεί να 
µετατραπεί σε έργο. 
 
Η Εντροπία  είναι ένα µέτρο της αταξίας των ατόµων ή των µορίων. 
 
Από τη σκοπιά του Μικρόκοσµου, η Εντροπία αποτελεί µέτρο της αταξίας των ατόµων ή των 
µορίων. Όσο αυξάνεται η Εντροπία αυξάνεται η αταξία των ατόµων ή των µορίων και εξαλεί 
φονται οι λεπτοµέρειες οργάνωσης.  Η  Εντροπία εκφράζει την έλλειψη οργάνωσης. Τι εί 
ναι όµως τάξη και τι αταξία; Λέµε ότι έχουµε τάξη σε ένα σύνολο, όταν τα  στοιχεία αυτού του 
  

 
                                    Σχήµα 4                          Σχήµα 5 
 



συνόλου είναι οργανωµένα µε κάποιο τρόπο. Ας δούµε ένα παράδειγµα. Στο σχήµα 4 έχουµε 
ένα σύνολο από ονόµατα τοποθετηµένα τυχαία, χωρίς κάποια οργάνωση. Στο σχήµα 5 έχουµε 
τα ίδια ονόµατα τοποθετηµένα όµως το ένα µετά το άλλο και µάλιστα κατά αλφαβητική σειρά. 
Τώρα τα ονόµατα είναι τακτοποιηµένα ή οργανωµένα και µπορούµε εύκολα να εντοπίσουµε 
ένα από αυτά. Στο σχήµα (6) φαίνονται ακόµη τρία χαρακτηριστικά παραδείγµατα αντικει 
µένων που βρίσκονται σε κατάσταση τάξεως ή σε κατασταση αταξίας.   
 

 
 

Σχήµα 6 
 
Τι είναι όµως τάξη και τι αταξία των ατόµων ή των µορίων ενός σώµατος; Για να διαµορφώσου 
µε την έννοια της τάξεως και της αταξίας σε µικροσκοπικό επίπεδο θα αναφέρουµε τα εξής 
παραδείγµατα. 
 
α) Έχουµε σε ένα δοχείο ένα κοµµάτι πάγου (ιδέ σχήµα 7). Τα µόρια του πάγου, ευρίσκονται 
κοντά το ένα στο άλλο και δεν µετακινούνται το ένα ως προς το άλλο. Τα µόρια δηλαδή είναι 
διατεταγµένα µε τάξη. Εάν θερµάνουµε το δοχείο, τα µόρια του πάγου παίρνουν θερµική ενέρ 
γεια και αρχίζουν να κινούνται ως προς την θέση τους, µε αποτέλεσµα να αυξάνει η αταξία και 
να επέρχεται τήξη του πάγου. Τελικά, ο πάγος θα γίνει νερό και τα µόρια του νερού είναι κον 
 

 
Σχήµα 7 

 
τά το ένα στο άλλο, έχουν δεσµό το ένα µε το άλλο, αλλά έχουν µεγαλύτερη ελευθερία κινή 
σεων και έτσι έχει αυξηθεί η αταξία. Παράλληλα όµως έχει αυξηθεί και η Εντροπία. Εάν συνε 
χίσουµε να θερµαίνουµε το δοχείο, τα µόρια του νερού παίρνουν θερµική ενέργεια και αρχί 
ζουν να κινούνται πιο έντονα. Σε κάποια στιγµή θα αρχίσει ο βρασµός, και τα µόρια θα αρχί 
σουν να κινούνται άτακτα, δηµιουργούν ατµό, έχουν πολύ ασθενή δεσµό το ένα µε το άλλο και 
ευρίσκονται σε µεγάλη αταξία. Παράλληλα όµως έχει αυξηθεί ακόµα πιο πολύ και η Εντροπία. 
 
β) Ένα βλήµα βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία και συγκρούεται µε ένα τοίχωµα (ιδέ σχήµα 8). 
Η κινητική ενέργεια του βλήµατος θα µετατραπεί σε θερµική ενέργεια και θα αυξηθεί η θερµοκ 
ρασία του και η Εντροπία του. Αρχικά οι ταχύτητες των µορίων του βλήµατος, επειδή αυτό 
βρίσκεται σε χαµηλή θερµοκρασία, θα είναι (πρακτικά) ανύσµατα παράλληλα µεταξύ τους. Μετά 
την κρούση µε το τοίχωµα, επειδή θα αυξηθεί η θερµοκρασία, τα µόρια θα εκτελούν θερµική 
κίνηση και έτσι οι ταχύτητες τους  θα κατευθύνονται προς όλες τις διευθύνσεις.  Με τον τρόπο 
αυτό θα αυξηθεί η αταξία των µορίων του βλήµατος µε παράλληλη αύξηση της Εντροπίας του. 
< Ιδέ βιβλιογραφια (1) σελ. 177> 



 
 

Σχήµα 8 
 
γ) Στην στερεά κατάσταση, το αλάτι, (ΝαCl) συγκρατείται σφικτά σε µία κρυσταλλική δοµή των 
ιόντων του Na+ και CI-. Τα ιόντα δηλαδή είναι διατεταγµένα µε τάξη. Όταν το αλάτι διαλύεται 
σε νερό, τα ιόντα Na+  και CI- διαχωρίζονται και γίνονται ελεύθερα να κινηθούν προς τα 
 

 
Σχήµα 9 

 
ιόντα Η+ και ΟΗ- του νερού, σχηµατίζοντας έτσι ένα πιο διαταραγµένο σύστηµα, µε αποτέλεσµα 

να αυξάνει η αταξία και παράλληλα να αυξάνεται και η Εντροπία. 
 
Η Εντροπία ρυθµίζει την φορά της εξέλιξης αυτόµατων µεταβολών.  
 
Η  Εντροπία ρυθµίζει την φορά της εξέλιξης όλων των αυτόµατων µεταβολών, διότι η φορά 
πρέπει να είναι τέτοια, ώστε πάντοτε να αυξάνεται η  Εντροπία. Τι είναι όµως µία αυτόµατη 
µεταβολή; 
 
Αυτόµατη µεταβολή είναι κάθε µεταβολή που γίνεται µόνη της, δηλαδή γίνεται χωρίς αυτή να 
συνοδεύεται µε ανταλλαγή θερµότητας ή έργο µε το εξωτερικό περιβάλλον του συστήµατος 
που υφίσταται την µεταβολή. Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτό, οι µεταβολές κάθε κλειστού συστή 
µατος είναι αυτόµατες, διότι τα κλειστά συστήµατα δεν αλληλοεπιδρούν µε άλλα σώµατα, εκτός 
του συστήµατος. Αφού σε κάθε µεταβολή ενός κλειστού συστήµατος η  Εντροπία του πάντο 
τε αυξάνεται, πρέπει οι αυτόµατες µεταβολές να γίνονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνεται η  
Εντροπία. Άρα η Εντροπία ρυθµίζει την φορά της εξέλιξης όλων των αυτόµατων µεταβολών. 
Η φορά ρυθµίζεται έτσι ώστε πάντοτε να αυξάνεται. η  Εντροπία.  
 
Η Εντροπία ρυθµίζει και την φορά του χρόνου από το παρελθόν στο µέλλον. Η  Εντροπία 
δεν επιτρέπει στο χρόνο να κυλήσει προς τα πίσω (να αντιστραφεί), διότι τότε στις αυτόµατες 



µεταβολές θα είχαµε µείωση της Εντροπίας µε την αντιστροφή του. Πλήθος επιστηµόνων 
ασχολήθηκε µε το ερώτηµα, γιατί ο χρόνος δεν γυρίζει προς τα πίσω, αλλά έχει προτιµητέα κα 
τεύθυνση; Πρώτος, ο Arthur Eddington, βρετανός αστρονόµος, το 1927 όρισε το λεγόµενο βέ 
λος του χρόνου, µε την µελέτη της οργάνωσης των ατόµων, των µορίων και των οργανισ 
µών. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το βέλος του χρόνου είναι µια ιδιότητα µόνο της Εντρο 
πίας. 
 
Αφού η Εντροπία πάντοτε αυξάνεται και αυξάνεται και η αταξία και µειώνεται έτσι η δυνα 
τότητα παραγωγής ωφέλιµού έργου, τι θα συµβεί στο απώτερο µέλλον στο Σύµπαν; 
 
Κάποτε, όλη η ενέργεια του σύµπαντος θα µετατραπεί σε µη ανακτήσιµη θερµική ενέργεια και 
θα επικρατήσει πλήρης αταξία. Ο Γερµανός φυσικός Herman Von Helmholtz ήταν ο πρώτος 
που δήλωσε το 1854 ότι «Το Σύµπαν τρέχει προς τον θάνατό του». Θα επέλθει µε άλλα λόγια ο 
«θερµικός θάνατος του Σύµπαντος». Γιατί θα συµβεί αυτό; Διότι η Εντροπία ποτέ δεν µπορεί 
να µειωθεί. Πάντοτε αυξάνεται. Έτσι, όσο µεγαλύτερη γίνεται η εντροπία, τόσο θα µειώνεται 
η δυνατότητα ενός συστήµατος να παράγει ωφέλιµο έργο. Η θερµότητα και η ενέργεια θα 
υποβαθµίζονται. Δεν θα µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν σαν πηγή ενέργειας. Επίσης, όσο 
µεγαλύτερη γίνεται η Εντροπία, τόσο θα αυξάνεται η αταξία των ατόµων ή των µορίων στο 
Σύµπαν, θα εξαλείφονται οι λεπτοµέρειες οργάνωσης και τελικά θα επικρατήσει πλήρης ατα 
ξία. Το Σύµπαν θα βυθίζεται σε ένα παγερό και µαύρο σκοτάδι όπου η ζωή δεν θα µπορεί να 
συντηρηθεί και ο «θερµικός θάνατος του Σύµπαντος» θα επέλθει, όταν το ενεργειακό απόθεµα 
του τελειώσει. < Ιδέ βιβλιογραφια (4) σελ. 454> 
 
Μερικές προεκτάσεις της έννοιας της Εντροπίας. 
 
Ας δούµε τώρα κάποιες προεκτάσεις της έννοιας της Εντροπίας. Ο άνθρωπος παράγει ενέρ 
γεια µε την εργασία. Η ενέργεια συµβολίζει κάθε επίτευγµα του ανθρώπου, είτε αυτό είναι 
υλικό, είτε  είναι πνευµατικό και η Εντροπία µπορεί να συµβολίζει την κούραση ή τον µόχθο 
που προκύπτει από την εργασία, ο δε «θερµικός θάνατος του Σύµπαντος» µπορεί να συµβολίζει 
την εξάντληση ή και τον θάνατο του ανθρώπου από κούραση. Στις παραπάνω προεκτάσεις της 
έννοιας της  Εντροπίας πολλοί προβάλλουν αντιρήσεις. Μπορεί οι κοινωνίες να είχαν δούλους 
σε όλες τις περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας, όµως όλες οι πολιτισµένες κοινωνίες, 
θεωρούσαν πάντοτε την εργασία ως ένα ωφελιµώτατο νόµο και δεν έβλεπαν µε καλό µάτι τους 
αέργους. Θεωρούσαν και θεωρούν ότι η ανθρωπότης υφίσταται και τελειοποιείται µόνον δια της 
εργασίας. Αλλά και πολλοί άνθρωποι θεωρούν την εργασία ωφέλιµη (και όχι ένα «θερµικό 
θάνατο»), απόδειξη ότι η συνταξιοδότηση για τους περισσοτέρους είναι ένας ισχυρός ψυχοπιεστι 
κός παράγοντας στην ζωή τους. Επίσης, µπορεί το σώµα του ανθρώπου να υφίσταται αλλαγές 
του βιολογικού κύκλου (να υπόκειται δηλαδή στο νόµο της εντροπίας) όµως το ανθρώπινο 
πνεύµα µπορεί να εξελιχθεί εντυπωσιακά, και η πνευµατική του ικανότητα (αν και αυτό δεν 
γίνεται συχνά) µπορεί να αυξηθεί µέχρι τα βαθειά γεράµατα..  
 
Μερικές αντιρήσεις για την ευθύνη της Εντροπίας  
στον «θερµικό θάνατο του Σύµπαντος». 
 
Πολλοί επιστήµονες και µη επιστήµονες  άρχισαν να προβάλλουν αντιρήσεις µετά τη δήλωση 
του H. Von Helmholtz ότι λόγω της Εντροπίας «Το Σύµπαν τρέχει προς τον θάνατό του». Πως 
είναι δυνατόν ένα φυσικό µέγεθος που το ίδιο το Σύµπαν δηµιούργησε, να προκαλέσει τον 
θάνατό του! Στο Σύµπαν (από όσα γνωρίζουµε µέχρι τώρα) υπάρχουν 100 δισεκατοµύρια 
γαλαξίες που έχουν ο καθένας τους δισεκατοµύρια άστρα. Το σχέδιο της δηµιουργίας φαίνεται 
µεγαλεπίβολο!  Πως είναι δυνατόν ένα τέτοιο Σύµπαν να πεθάνει από την ιδιότητα που έχει 
ένα φυσικό του µέγεθος, η Εντροπία!! Βέβαια, αντιρήσεις τέτοιου τύπου είναι φιλοσοφικές, 
έχουν κάποια λογική βάση, όµως οι νόµοι της Θερµοδυναµικής είναι σαφείς. Η Εντροπία 
πάντοτε θα αυξάνεται µε τα γνωστά επακόλουθα!   
 
Ο Charles S. Pierce (1839-1914), Αµερικανός φιλόσοφος, δάσκαλος της λογικής, µαθηµατικός 
και επιστήµονας  (γνωστός ως "ο πατέρας του πραγµατισµού»), γράφει στο έργο του: 



 ......... η ενέργεια  του Σύµπαντος υποβαθµίζεται και τίποτα δεν θα µπορέσει να 
σταµατήσει τον θάνατό του ....  όµως υπάρχει και η τύχη που µπορεί και θα έχει 
την αντίθετη επίδραση και η ενέργεια του Σύµπαντος  θα επανασυγκεντρωθεί ....  
 
 Η διαίσθηση του Charles S. Pierce του έλεγε ότι κάτι θα γίνει, το Σύµπαν τελικά δεν θα πεθά 
νει µε αυτό τον τρόπο! Οι ιδέες του Pierce τότε αντιµετωπίστηκαν σαν φιλοσοφικές και αποξε 
νωµένες από την πραγµατικότητα (Σήµερα το έργο του Charles S. Pierce θεωρείται πρωτοπο 
ριακό στην κατανόηση της πολυµορφίας και της πολλαπλότητας (του πλουραλισµού) των 
φυσικών νόµων). < Ιδέ βιβλιογραφια (3) σελ. 388> 
  
Ακόµα και ο Γερµανός φιλόσοφος και επιστήµονας Ιµµάνουελ Καντ (Immanuel Kant) απέριψε 
τη θεωρία για το «θερµικό θάνατο του Σύµπαντος» λέγοντας: «Εφ’ όσον υπάρχει Θεός, η φύση, 
ακόµη και σε χαοτική κατάσταση, µπορεί να αναπτυχθεί µόνο µε ένα τρόπο τάξης και τέλεια-
διαχειριζόµενο». (Immanuel Kant-Universal Natural History and Theory of the Heavens) < 
Ιδέ βιβλιογραφια (2) σελ. 262> 
 

 
Ο ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 

 
Μία αντίφαση  στον  νόµο της υποβάθµισης της θερµότητας–  
κάποιο φως στο τούνελ !!   
 
Οι επιστήµονες, διεπίστωσαν µία αντίφαση στον νόµο της υποβάθµισης της θερµότητας και 
της ενέργειας, της µείωσης της οργάνωσης και της αύξησης της αταξίας. Η ζωή, εξελίχθηκε 
από τους κατώτερους οργανισµούς, σε πιο σύνθετους στην αρχή και σε πολύ σύνθετους αργό 
τερα φτάνοντας  στην πιο τέλεια µορφή της, τον άνθρωπο, µέσα στους γαιολογικούς αιώνες. Τα 
έµβια όντα, αντιβαίνουν σε αυτό τον φυσικό νόµο, δηλαδή στον νόµο της υποβάθµισης της 
θερµότητας και της ενέργειας, γιατί είναι δηµιουργήµατα τάξης.  Πως είναι τότε δυνατόν, ενώ 
µε την πάροδο του χρόνου αυξάνεται η Εντροπία, να έχουµε τη γνωστή βιολογική εξέλιξη;  
<Ιδέ βιβλιογραφια (6) σελ. 8> 
 
Μία πρώτη προσπάθεια να εξηγηθεί η αντίφαση αύξησης της Εντροπίας µε παράλληλη εξέ 
λιξη της Ζωής, ήταν οι δηµιουργίες θεωριών,  ότι η ζωή έχει δικούς της νόµους που ξεφεύγουν 
από το πλαίσιο των φυσικών νόµων. Όµως θεωρίες τέτοιου τύπου εκτός του ότι δεν ήταν δυνα 
τόν να αποδειχθούν, δεν φαίνεται να διαθέτουν και αυστηρή λογική βάση. Είναι δυνατόν π.χ. 
κάποιος οργανισµός, να υπερνικήσει το νόµο της βαρύτητας χωρίς να διαθέτει κατάλληλα 
µηχανικά όργανα (φτερούγες); Η διαπίστωση ότι τα έµβια όντα, αντιβαίνουν στο φυσικό νόµο 
της υποβάθµισης  της θερµότητας  και της ενέργειας, οδήγησε πολλούς επιστήµονες στην ιδέα 
ότι η Εντροπία και γενικότερα η ύλη, πιθανόν να έχουν και άλλες ιδιότητες, οι οποίες δεν µας 
είναι ακόµα γνωστές. 
 
Νέες ιδιότητες της ύλης στα συστήµατα, µακράν της ισορροπίας. 
 
Ο φυσικοχηµικός Ίλια Πριγκοζίν (που τιµήθηκε µε βραβείο Νόµπελ) ασχολήθηκε µε τα 
συστήµατα µακράν της ισορροπίας. Λέµε ότι ένα σύστηµα ευρίσκεται σε ισορροπία όταν 



δεν µεταβάλλονται οι ιδιότητές του µε το χρόνο. Στην αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα ευρί 
σκεται µακράν της ισορροπίας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας του Ίλια Πριγκοζίν στα 
συστήµατα µακράν της ισορροπίας, άνοιξαν νέους δρόµους στην παγκόσµια επιστηµονική 
σκέψη και άλλαξαν τελείως τη θεωρία της Φυσικής του 20ού αιώνα. Μεταξύ άλλων, ο Ίλια 
Πριγκοζίν έδειξε ότι µακράν της ισορροπίας η ύλη αποκτά νέες ιδιότητες, οι οποίες 
κάνουν δυνατή τη δηµιουργία νέων πολύπλοκων δοµών και ειδικότερα βιολογικών δοµών. 
Η θεωρία αυτή του Ίλια Πριγκοζίν για τα συστήµατα µακράν της ισορροπίας, επαληθεύτηκε 
πειραµατικά την δεκαετία του 1960, και οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι νόµοι της ζωής δεν 
αντιφάσκουν µε τους νόµους της Φυσικής.  
 
Τάξη και νέες µορφές οργάνωσης στα συστήµατα, µακράν της ισορροπίας. 
 
Ο Ίλια Πριγκοζίν διατύπωσε την θεωρία ότι η αύξηση της Εντροπίας και της αταξίας συµβαί 
νει στα συστήµατα που ευρίσκονται σε ισορροπία. Σε συστήµατα όµως µακράν της ισορροπίας 
και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παρόλο που αυξάνεται η Εντροπία, δεν προκύπτει πάντοτε 
αταξία, αλλά τάξη και οργάνωση και µεγαλύτερη πολυπλοκότητα. Με αυτό τον τρόπο, η ύλη 
αποκτά νέες ιδιότητες. Έτσι είναι δυνατή η δηµιουργία νέων µορφών οργάνωσης, νέων πο 
λύπλοκων δοµών, καθώς  και νέων βιολογικών δοµών. 

 
            
 

Σχήµα 10. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ 
 
Οι νέες µορφές οργάνωσης και οι διακλαδώσεις. 
 
Σύµφωνα µε τον Prigοgine, οι νέες µορφές οργάνωσης για τα συστήµατα µακράν της ισορρο 
πίας, δηµιουργούνται στις διακλαδώσεις. Ένα σύστηµα  µακράν της ισορροπίας, σε κάποιο 
κρίσιµο σηµείο, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα κλάδο από δύο (ή και περισσοτέρων) 
διακλαδώσεων, δηλαδή, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ένα από δύο ή περισσότερους τρό 
πους εξέλιξης. (ιδέ σχήµα  10).   
 
Πιο απλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το σύστηµα έχει τη δυνατότητα  να επιλέξει ένα από 
δύο (ή περισσότερους) κλάδους ή δρόµους, όπου νέες µορφές οργάνωσης θα δηµιουργηθούν. Το 
σύστηµα θα ακολουθήσει τον δρόµο που επέλεξε µέχρι να βρεθεί σε µία άλλη διακλάδωση.   
<ιδέ βιβλιογραφια (6) σελ. 9>.  Πρέπει να σηµειώσουµε ότι δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων 
να γνωρίζουµε ή να προβλέψουµε ποιο από τα δύο µονοπάτια θα επιλέξει το σύστηµα κάθε 
φορά. Σύµφωνα µε τον Prigοgine, έχουµε να κάνουµε µε µία νέα περιγραφή του κόσµου, µε 
µία καινούργια θεώρηση της ύλης, όπου το σύνολο των µορφών που µπορεί να πάρει η ύλη, 



δεν έχει περιορισµό. Με την νέα περιγραφή του κόσµου, η ύλη δεν παράγει ένα µοναδικό 
αποτέλεσµα αλλά µία ποικιλία αποτελεσµάτων, από την ποικιλία των φυσικών όντων, µέχρι 
και καιρικά συστήµατα, µέχρι και την γέννηση του ίδιου του Σύµπαντος. < ιδέ βιβλιογραφία (2) 
σελ. 382> 
 
Ο Prigοgine αναφέρει σαν ένα παράδειγµα, του δυναµικού χαρακτήρα της ύλης, το οικοσύστη 
µα πάνω στην επιφάνεια της Γης. Καθώς το οικοσύστηµα δέχεται την επίδραση της ηλιακής 
ακτινοβολίας, αποµακρύνεται από την ισορροπία και οδηγείται στην δηµιουργία πολύπλοκων 
δοµών. «Το σηµαντικό σηµείο, παρατηρεί ο Prigοgine, έγκειται στο ότι, µακρυά από την ισορρο 
πία, όταν το σύστηµα διαταραχθεί, δεν υπάρχει καµία εγγύηση ότι θα επιστρέψει και πάλι στην 
αρχική του κατάσταση. Αντιθέτως, το σύστηµα αρχίζει να διερευνά νέες δοµές και νέα είδη 
οργάνωσης. Χωρίς την Εντροπία δεν θα είχε εµφανιστεί η ζωή στη Γη». <Ιδέ βιβλιογραφια (2) 
σελ. 389> 
 
Μερικές προεκτάσεις των εννοιών ισορροπίας, µακράν  
της ισορροπίας και των διακλαδώσεων. 
 
Ας εξετάσουµε τώρα ορισµένες προεκτάσεις και µεταφορές των εννοιών που αναφέραµε παρα 
πάνω. Η κατάσταση  ισορροπίας µπορεί να παραλληλιστεί µε την ρουτίνα της καθηµερινής ζωής 
ή τη ράθυµη κατάσταση που µπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος για διάφορους λόγους. Η κατά 
σταση  µακράν της ισορροπίας µπορεί να παραλληλιστεί µε την ανάπτυξη δραστηριότητας, την 
  

 
 

Σχήµα 11. ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΙΣ 
 
πνευµατική διέγερση του ανθρώπου στην οποία οφείλονται  οι µεγαλύτερες δηµιουργίες του. 
Όλοι οι άνθρωποι,  κάποια στιγµή της ζωής τους αναζητούν κάτι νέο, δραστηριοποιούνται, 
αποκτούν µεγαλύτερες πνευµατικές ανησυχίες, αναζητούν περισσότερη πνευµατικότητα.  Τότε  
παίρνουν αποφάσεις οι οποίες επηρεάζουν την υπόλοιπη ζωή τους, επιλέγουν νέους δρόµους  
(επιλέγουν νέες διακλαδώσεις) που µπορούν να τους φέρουν µπροστά σε νέους πιό πολύπλο 
κους και πιό ενδιαφέροντες δρόµους και η Ιστορία µας αναφέρει άπειρα παραδείγµατα ανθρώ 
πων που µε τις επιλογές που έκαναν µεγαλούργησαν! 
Αν προεκτείνουµε την έννοια των νέων µορφών οργάνωσης της φύσης, το µέλλον κάθε ανθρώ 
που, δεν είναι προδιαγεγραµµένο. Στον άνθρωπο µπορούν να συµβούν γεγονότα που αυτός 
νοµίζει ότι δεν έχουν και πολλές πιθανότητες να συµβούν. Η προέκταση αυτή είναι ιδιαίτερα 
αισιόδοξη διότι θεωρεί ότι ο άνθρωπος µε τη µικρή δράση του στα πλαίσια της κοινωνίας 
µπορεί να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στη ζωή του αλλά και στην κοινωνία και να οδηγήσει 
τη ροή των γεγονότων προς κατευθύνσεις που θεωρούσε ακατόρθωτες. 
 
Την έννοια των νέων µορφών οργάνωσης της φύσης καθώς και των προεκτάσεών της µας την 
διδάσκει αλληγορικά και η Ελληνική µυθολογία. Κατά την µυθολογία ο Ηρακλής ευρισκόµενος 



σε πνευµατική διέγερση, βρέθηκε µπροστά σε δύο δρόµους, της Αρετής και της Κακίας. Του 
ζητήθηκε να επιλέξει τον ένα από τους δύο αυτούς δρόµους. Η Κακία του υποσχέθηκε έναν 
δρόµο γεµάτο ηδονές και πλούτη, που όµως οδηγούσε στο άγνωστο. Η Αρετή του υπέδειξε τον 
δύσκολο δρόµο της συνεχούς εργασίας και προσπάθειας και των αδιάκοπων αγώνων, που περ 
νώντας µέσα από δοκιµασίες θα κατέληγε στην θέωση. Ο Ηρακλής, σύµφωνα µε τον µύθο 
επέλεξε τον δρόµο τής Αρετής,  και έτσι έγινε «ηµίθεος», απόλαυσε την θεϊκή ευδαιµονία και 
κατέστησε αθάνατο το όνοµά του µέσα στους αιώνες. 

 
 
  Μία αισιόδοξη πρόβλεψη σαν επίλογος. 
 
Όπως και άλλες θεωρίες καταστροφής, έτσι και η θεωρία περί  καταστροφής του Σύµπαντος, 
έστω και µακροπρόθεσµα από την Εντροπία, απασχόλησε τους ανθρώπους. Για πάνω από επτά 
δεκαετίες επικρατούσαν απαισιόδοξες προβλέψεις, που βασιζόταν στους µέχρι τότε γνωστούς 
νόµους της Θερµοδυναµικής. Όµως οι νόµοι των διακλαδώσεων µας επιτρέπουν να δούµε τα 
πράγµατα µε πιό αισιόδοξο µάτι, και να υµνήσουµε την Εντροπία για την συµβολή της στην 
δηµιουργία. Το µεγαλεπίβολο σχέδιο της δηµιουργίας του Σύµπαντος των δισεκατοµυρίων 
γαλαξιών µε τα δισεκατοµύρια άστρα ο καθένας τους δεν θα βρεί κανένα εµπόδιο για να ολοκ 
ληρωθεί. Ας κάνουµε και µία προέκταση της ιδιαίτερα αισιόδοξης αυτής πρόβλεψης και σε µας. 
Ας θέσουµε στόχους στη ζωή µας µε την βεβαιότητα ότι οι δυσκολίες που θα βρούµε για να 
τους ολοκληρώσουµε, δεν θα είναι εµπόδια κάποιου γνωστού ή άγνωστου νόµου της φύσεως, 
αλλά θα υπερνικηθούν ανάλογα µε τις προσπάθειες που θα καταβάλουµε για την πραγµατοποι 
ησή τους. 

 
 

Παρασκευάς Λιβάνης 
 

                                                                             ΦΥΣΙΚΟΣ 

 Ο Ηρακλής µπροστά στους δρόµους,           
της Αρετής και της Κακίας. 
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