
1ος ΚΑΙ 2ος ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ – ΕΝΤΡΟΠΙΑ 
O πρώτος θερμοδυναμικός νόμος είναι πολύ απλά η αρχή διατήρησης της 

ενέργειας τόσο σε περιορισμένα θερμοδυναμικά συστήματα όσο και σε όλο το 

σύμπαν. Είναι μαζί με την αρχή διατήρησης της στροφορμής οι θεμελιώδεις 

αρχές διατήρησης πάνω στις οποίες «χτίστηκε» το σύμπαν. 

Ο δεύτερος νόμος όμως είναι πιο γνωστός και ακόμη πιο βαθύς επειδή 

περιγράφει τα όρια του τι μπορεί να κάνει ένα θερμοδυναμικό σύστημα ή το 

σύμπαν ολόκληρο. Εκφράζει την αναποτελεσματικότητα, τον εκφυλισμό και 

τη φθορά, ότι κάνουμε είναι εγγενώς σπάταλο και ότι υπάρχουν μη 

αναστρέψιμες διαδικασίες στο σύμπαν.  

 

Σύμφωνα λοιπόν με τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο:  

Στα κλειστά θερμοδυναμικά συστήματα που δεν ανταλλάσσουν ενέργεια με 

το περιβάλλον η θερμότητα ρέει αυθόρμητα από ένα ζεστό σε ένα κρύο 

σώμα. Αντίθετα για να έχουμε ροή θερμότητας από ένα κρύο σε ένα ζεστό 

σώμα  απαιτείται ενέργεια από το περιβάλλον.(1η διατύπωση). 
 

Μια άλλη διατύπωση του 2ου νόμου είναι αυτή που ορίζει ότι: 

Μία θερμική μηχανή «ποτέ» δεν μετατρέπει όλη τη θερμότητα που της 

προσφέρεται σε μηχανικό έργο, δηλαδή η απόδοσή της «ποτέ» δεν είναι 

100%. Πάντα θα υπάρχει ένα ποσό θερμότητας που θα αποβάλλεται στο 

ψυχρότερο περιβάλλον.(2η διατύπωση). 
Το ποτέ στον δεύτερο νόμο συνηθίζεται να μπαίνει σε εισαγωγικά για να 

δηλώσει ότι υπάρχει μία πιθανότητα στα τρισεκατομμύρια τρισεκατομμυρίων 

να συμβεί. Τόσο πιθανό όσο τα μόρια του αέρα μέσα στο καθιστικό σας να πάνε 

στην απέναντι γωνία από τον καναπέ και να πεθάνετε από ασφυξία. 

 

Σίγουρα ο 2ος θερμοδυναμικός νόμος έφερε επανάσταση στο χώρο της φυσικής 

και μάλιστα μέσα στη βιομηχανική επανάσταση με την ανάπτυξη των 

ατμομηχανών. Έτσι δε μπορούμε να μην αναφερθούμε στους «πατέρες» του.  

Sadi  Carnot 

Ο Carnot το 1824 έβαλε ένα όριο στην απόδοση των θερμικών μηχανών με τον 

περίφημο κύκλο του. Ο Carnot αντιλήφθηκε ότι δε γίνεται κινητική ενέργεια 

μιας ατμομηχανής όλη η διαθέσιμη ενέργεια από τον κινητήρα καθώς ένα 



μέρος της αποβάλλεται στο περιβάλλον σαν θερμότητα κάτι που εθεωρείτο 

αδιανόητο για την εποχή του. Έτσι    συνέβαλε στην κατασκευή πιο αποδοτικών 

ατμομηχανών καθώς είχε κατανοήσει ότι για να έχουμε μεγαλύτερη απόδοση 

σε μία ατμομηχανή ή λιγότερη απώλεια ενέργειας,  η θερμή πηγή πρέπει να 

βρίσκεται στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία και η ψυχρή στη χαμηλότερη 

δυνατή ώστε η διαφορά τους να είναι μέγιστη ( στον κύκλο Carnot απόδοση e 

= 
𝑇ℎ−𝑇𝑐

𝑇ℎ
  όπου Τh , Tc οι θερμοκρασίες θερμής και ψυχρής πηγής αντίστοιχα). 

Επειδή όμως η ψυχρή πηγή «ποτέ» δε βρίσκεται στο απόλυτο μηδέν, η 

απόδοση μιας μηχανής «ποτέ» δεν είναι 100%, αναπόφευκτα ένα μέρος της 

εισροής θερμότητας στη μηχανή θα αποβληθεί στο περιβάλλον.  

Rudolf Clausius 

Μέσα στην ευφορία της κίνησης των μηχανών ουδείς ασχολήθηκε με την 

επισήμανση του Carnot ότι δε μπορεί όλη η ενέργεια που δίνεται στη μηχανή 

να γίνει ωφέλιμη κινητική. H μη διάδοση της εργασίας του Carnot οδήγησε σε  

ένα σπάνιο γεγονός στην ιστορία της επιστήμης. Η ολοκλήρωση του τεράστιου 

έργου του Carnot που έγινε από τον μεγάλο Γερμανό φυσικό Clausius, έγινε 

χωρίς αυτός να γνωρίζει τις εργασίες του Carnot.  

Το 1850 ο Clausius διατύπωσε τις βασικές αρχές του 2ου θερμοδυναμικού νόμου 

και το 1865 την έννοια της εντροπίας. Πολύ σημαντική, στον τομέα της 

θερμοδυναμικής, ήταν και η προσφορά του λόρδου Kelvin, του Joule και 

άλλων. 

Εντροπία και 2ος θερμοδυναμικός νόμος 

Η εντροπία (S) είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον δεύτερο θερμοδυναμικό 

νόμο, είναι η καρδιά του. Για πολλούς είναι η κορυφαία στιγμή για τη φυσική 

τον 19ο αιώνα.   

Η  πιο δημοφιλής εξήγηση της έννοιας της εντροπίας είναι αυτή που τη συνδέει 

με την αταξία ενός συστήματος.  

 Όσο πιο μεγάλη αταξία έχει ένα σύστημα  τόσο πιο πιθανή είναι η κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται και τόσο μεγαλύτερη είναι η εντροπία του. 

Μπορούμε να βρούμε ένα μεγάλο πλήθος με καταστάσεις της 

καθημερινότητάς μας που οδεύουν σε αυξημένη αταξία.  Από την αταξία στο 

δωμάτιό μας μέχρι το μαθηματικό παιχνίδι game of life. Σαν εισαγωγή στην 

έννοια εντροπίας είναι χρήσιμα αυτού του είδους τα παραδείγματα, όμως δεν 



είναι φυσική δεν είναι θερμοδυναμική και πολλές φορές δημιουργούν 

αντιφάσεις. Μη καταντήσουμε την εντροπία σαν το κβαντικό…ξύρισμα.  

Η εντροπία στη θερμοδυναμική 

ΣΤHN KΛΑΣΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ 

ΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΜΕΓΑΛΗ ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ. ( ορισμός 

εντροπίας). 
 

΄ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΔΕΥΕΙ 

ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ-

ΕΝΤΡΟΠΙΑ ή ΣΤΙΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ 

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ή ΣΕ ΟΡΙΑΚΕΣ 

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ(αντιστρεπτές μεταβολές) ΜΕΝΕΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ή ΔS ≥ 0                            

(3ος ορισμός του 2ου θερμοδυναμικού νόμου). 
 

Ας πάρουμε πρώτα για παράδειγμα ένα καθημερινό φαινόμενο. 

Έστω ότι ρίχνουμε δύο ζάρια και μετράμε το άθροισμά τους. Το άθροισμα που 

δίνουν οι περισσότεροι συνδυασμοί έχει τη μεγαλύτερη πιθανότητα να συμβεί 

και άρα έχει μεγαλύτερη εντροπία. Το άθροισμα αυτό είναι το 7 που δίνουν 6 

συνδυασμοί, ενώ άθροισμα 2 ή 12 δίνει ένας μόνο συνδυασμός.  Έτσι όταν 

ρίχνουμε τα ζάρια το πιθανότερο είναι το άθροισμά τους να είναι 7 που είναι 

και η κατάσταση με τη μεγαλύτερη πιθανότητα-εντροπία και το πιο απίθανο 2 

ή 12 που έχει μικρή πιθανότητα – εντροπία. Αν τα ζάρια είχαν περισσότερες 

από 6 έδρες τότε οι συνδυασμοί που θα έδιναν το πιθανότερο άθροισμα θα 

αυξάνονταν εκθετικά και τόσο πιο απίθανο θα ήταν το άθροισμα 2.  

Αν αυτή τη λογική τη μεταφέρουμε στα αέρια κλειστά θερμοδυναμικά 

συστήματα με τον τεράστιο αριθμό μορίων τότε τα μόρια που βρίσκονται σε 

μια ορισμένη κατάσταση που είναι η πιθανότερη και άρα έχει τη μεγαλύτερη 

εντροπία,πχ  ορισμένη ταχύτητα, θα είναι συντριπτικά περισσότερα από αυτά 

με την πιο απίθανη κατάσταση. Έτσι η κατάσταση  με τη μικρότερη εντροπία 

είναι τόσο απίθανο να συμβεί όσο να παγώσει μια λίμνη στον ισημερινό της 

γης. Η αύξηση της εντροπίας είναι μη αντιστρεπτή. Μία μηχανή δε μπορεί να 

λειτουργήσει αντλώντας θερμοκρασία από μία πηγή ψυχρότερη από το 



περιβάλλον, όπως κάποιοι «εφευρέτες» κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής 

επανάστασης που προσπαθούσαν να κατασκευάσουν ατμόπλοιο που να αντλεί 

θερμότητα από τη θάλασσα. Όσο κι αν παρακαλεί ο Μπιθικώτσης τη ζωή να 

ρίξει μια ζαριά καλή δηλαδή εξάρες αυτή θα ρίχνει ντόρτια και δυάρες. 

 

Το πιο απλό παράδειγμα στη θερμοδυναμική 

Έστω κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα που περιλαμβάνει ένα κυλινδρικό 

δοχείο χωρισμένο στη μέση με ένα διάφραγμα. Στο ένα «δωμάτιο» έχουμε  

θερμά μόρια ενός αερίου και στο άλλο κρύα.   

Αν αφαιρέσουμε το διάφραγμα από το δοχείο τα ζεστά και κρύα μόρια θα 

αναμειχθούν κινούμενα άτακτα σε όλο τον όγκο του δοχείου. Υπάρχουν 

άπειροι συνδυασμοί που τα ζεστά και κρύα μόρια κινούνται άτακτα σε όλο το 

δοχείο και μόνο μία πιθανότητα να βρεθούν τα κρύα στη μία μεριά του δοχείου 

και τα ζεστά στην άλλη. Όταν λοιπόν αφαιρούμε το διάφραγμα απλά το 

σύστημα οδεύει στην πιθανότερη κατάσταση της άτακτης κίνησης που έχει 

και τη μεγαλύτερη εντροπία.   

Εδώ θα μπορούσε να παραβιάσει τον 2ο νόμο μόνο ο γνωστός δαίμων του 

Maxwell αν τα δωμάτια επικοινωνούσαν με μία οπή και στο ένα δωμάτια 

είχαμε ζεστά μόρια άρα μεγάλης ταχύτητας αναμεμιγμένα με κρύα μόρια άρα 

μικρής ταχύτητας. Το άλλο δωμάτιο είναι άδειο. Ο δαίμων ανοίγει την οπή για 

να περάσουν μόνο μόρια με μεγάλη ταχύτητα. Δαίμων είναι ότι θέλει κάνει και 

παραβιάζει τον δεύτερο θερμοδυναμικό νόμο οδηγώντας το σύστημα σε 

μικρότερη εντροπία. 

 

Στατιστικός ορισμός της εντροπίας 

Λίγα χρόνια μετά την εισαγωγή της έννοιας της εντροπίας από τον Clausius ο 

μεγάλος Αυστριακός φυσικός και θεμελιωτής της στατιστικής μηχανικής 

Ludwig Boltzmann προχώρησε και σε έναν στατιστικό υπολογισμό της 

εντροπίας ενός θερμοδυναμικού συστήματος βασιζόμενος στην έννοια της 

πιθανότητας να βρεθεί ένα σύστημα σε ορισμένη κατάσταση. Έτσι: 

Αν W η πιθανοί συνδυασμοί που οδηγούν το σύστημα σε μία συγκεκριμένη 

κατάσταση, τότε η εντροπία της κατάστασης αυτής θα είναι: 

S = klogW  όπου k η σταθερά Boltzmann. 



Γίνεται σαφές και από την παραπάνω εξίσωση η πιθανότερη κατάσταση που 

δίνουν οι περισσότεροι συνδυασμοί Wmax, αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη εντροπία    

Smax = klogWmax. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι η εντροπία εκτός από τα μικροσκοπικά 

χαρακτηριστικά ενός συστήματος εξαρτάται έμμεσα και από τα 

μακροσκοπικά (πίεση, όγκος, θερμοκρασία) καθώς στη στατιστική μηχανική 

τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά συνδέονται με τα μικροσκοπικά( κινητική 

θεωρία των αερίων).  

 

Μαθηματικός ορισμός της μεταβολής της εντροπίας: 

«Η μεταβολή της εντροπίας ΔS ενός σώματος  στο οποίο προσθέτουμε ή 

αφαιρούμε ισόθερμα ποσό θερμότητας ΔQ  είναι  ΔS = 
𝜟𝑸

𝑻
 »  

προφανώς αν το ΔQ προστίθεται στο σώμα είναι θετικό ενώ αν αφαιρείται 

αρνητικό. 

 

Είδαμε ότι η θερμότητα σε ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα ρέει 

αυθόρμητα από ζεστά σε κρύα σώματα. Από το ζεστό σώμα αφαιρείται 

θερμότητα και μειώνεται η εντροπία του, ενώ στο κρύο προστίθεται 

θερμότητα και αυξάνεται η εντροπία του.  

Συνολικά όμως για το κλειστό σύστημα η εντροπία αυξάνεται σε συμφωνία 

με την τρίτη διατύπωση του 2ου θερμοδυναμικού νόμου. 

Προκειμένου να εφαρμόσουμε την εξίσωση της μεταβολής της εντροπίας  σε 

μη αντιστρεπτές μεταβολές προσθέτουμε ή αφαιρούμε διαδοχικά μία 

στοιχειώδη ποσότητα θερμότητας δQ ώστε κάθε μία επί μέρους μεταβολή να 

τη θεωρούμε ισόθερμη. Έτσι:     ΔS = 
𝜹𝑸

𝑻
 

Ας το  δούμε αυτό με ένα αριθμητικό παράδειγμα. 

Έστω ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα δύο σωμάτων Α και Β. Ένα πολύ 

μικρό ποσό θερμότητας δQ = 0,001 Joule μεταφέρεται από το σώμα Α 

θερμοκρασίας 400 0Κ στο σώμα Β θερμοκρασίας 200 0Κ  χωρίς να μεταβάλλει 

αισθητά την θερμοκρασία των δύο σωμάτων. 

Κατά την μεταφορά της θερμότητας από το  Α στο Β  για το σώμα Α(δQ<0)   ΔSΑ 

= -0,001/400 = - 2,5x10-6 J/K και για το σώμα Β(δQ>0) ΔSB = 0,001/200 = 5x10-6 

J/K . Για το σύστημα ΔSολ = 5χ10-6 – 2,5χ10-6 = + 2,5χ10-6 J/K , δηλαδή η εντροπία 

του συστήματος αυξάνεται.  



Προφανώς κατά τη μεταφορά του δQ από το κρύο στο ζεστό σώμα η συνολική 

εντροπία μειώνεται. Επομένως σύμφωνα με την 3η διατύπωση του δεύτερου 

θερμοδυναμικού νόμου η διαδικασία αυτή δε λαμβάνει χώρα αυθόρμητα αλλά 

μόνο με προσθήκη ενέργειας στο σύστημα από το περιβάλλον. 

Η αφαίρεση όμως ενέργειας από το περιβάλλον αυξάνει την εντροπία του 

περισσότερο από τη μείωση της εντροπίας του συστήματος ώστε σε 

συμφωνία με τον 2ο νόμο ή συνολική μεταβολή της εντροπίας συστήματος – 

περιβάλλοντος να είναι θετική:  ΔSολ = ΔSσυστ + ΔSπεριβ  > 0 

Αυτό το τελευταίο συμβαίνει στα ψυγεία τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά τους 

αν δεν τα βάλουμε στην …πρίζα. 

Η θερμική μηχανή Carnot αυτή καθ’ αυτή είναι ανοιχτό σύστημα καθώς αντλεί 

θερμότητα από το καύσιμο και μειώνεται η εντροπία της παράγοντας 

ταυτόχρονα ωφέλιμο έργο.  

Αν όμως δούμε τη μηχανή μαζί με το άμεσο περιβάλλον της, τότε ένα ποσό 

θερμότητας ρέει από την εξάτμιση στο περιβάλλον αυξάνοντας την εντροπία 

του. Το τελικό ισοζύγιο όμως είναι αύξηση της εντροπίας του συστήματος 

μηχανή – περιβάλλον. 

 

2ος ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Αν συνεχίσουμε εκεί που σταματήσαμε στο προηγούμενο αριθμητικό 

παράδειγμα όπου αυθόρμητα αφαιρούνται συνεχώς στοιχειώδη ποσά 

θερμότητας δQ  από το ζεστό σώμα και προστίθενται στο κρύο, η εντροπία του 

συστήματος συνεχώς θα μεγαλώνει σε συμφωνία με την 3η διατύπωση του 2ου 

νόμου. Ταυτόχρονα η θερμοκρασία του θερμού σώματος Α θα μειώνεται και 

του ψυχρού Β θα αυξάνεται ώστε η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ Α και Β να 

μειώνεται ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔQ ΑΠΟ ΤΟ Α ΣΤΟ Β. *  

Με άλλα λόγια ενώ η ενέργεια διατηρείται κατά τη συνεχή μεταφορά του ΔQ 

από το Α στο Β, εντούτοις κάθε φορά έχει μικρότερη ικανότητα να μας δίνει 

ωφέλιμο έργο καθώς η εντροπία συνεχώς αυξάνεται.  

*Είδαμε ότι όσο μικρότερη είναι η διαφορά θερμής με ψυχρή πηγή τόσο 

μικρότερη είναι η απόδοση μιας μηχανής. 

 



Συνεπώς στα κλειστά θερμοδυναμικά συστήματα η εντροπία αυξάνει συνεχώς 

και η ενέργεια υποβαθμίζεται όσον αφορά την ικανότητα παραγωγής έργου, 

παρά το γεγονός ότι διατηρείται. 

Αν κάπου μειώνεται η εντροπία κάπου αλλού αυξάνεται περισσότερο. Αυτή 

είναι η αναπόφευκτη μοίρα όλων των κλειστών θερμοδυναμικών συστημάτων 

που μερικοί τη συνδέουν με τον ανατριχιαστικό νόμο του Μέρφι « Αν κάτι 

μπορεί να πάει στραβά, θα πάει στραβά».   

 

Υπό αυτή την έννοια επομένως η φράση «ενεργειακή κρίση» είναι λανθασμένη 

γιατί ο πολύς κόσμος θα την ερμηνεύσει ως έλλειψη ενέργειας. Το πρόβλημα 

δεν είναι η έλλειψη ενέργειας αλλά η αδιάκοπη υποβάθμισή της  σύμφωνα 

με τον 2ο  θερμοδυναμικό νόμο. Εμείς οι φυσικοί θα την ονομάζαμε «κρίση 

εντροπίας», στον απλό κόσμο όμως η ενεργειακή κρίση με την έννοια της 

έλλειψης ενέργειας λειτουργεί σαν δικαιολογία για την έκρηξη των 

ανατιμήσεων σε όλα τα επίπεδα.  

Αυτό που μπορεί και πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης είναι ότι δε μας λείπει 

ενέργεια αλλά μας λείπει «καλή» ενέργεια χαμηλής εντροπίας και «καλή» 

ενέργεια δεν έχουν  μόνο τα ορυκτά καύσιμα αλλά και οι πηγές που 

αποκαλούμε ανανεώσιμες ή  «πράσινη ενέργεια» που ανανεώνεται συνεχώς 

χωρίς να επιβαρύνει το περιβάλλον.  

Συνοπτικά 

Το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο έχουν σχηματιστεί μετά 

από μία διαδικασία πολλών χιλιάδων ετών αποθηκεύοντας στην ουσία ηλιακή 

ενέργεια χαμηλής εντροπίας. 

Πλέον οι ποσότητες των ορυκτών καυσίμων δεν ανανεώνονται και 

αντιμετωπίζουν τη γη σαν ένα κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα που δεν 

επικοινωνεί με τον ήλιο. Η χρήση τους επομένως, πέραν του γεγονότος της 

αύξησης της εντροπίας και υποβάθμισης της ενέργειάς τους, προκαλεί και μη 

αναστρέψιμα περιβαλλοντικά προβλήματα με κορυφαίο την κλιματική 

αλλαγή. 

Η πυρηνική ενέργεια σχάσης και σύντηξης είναι οι μοναδικές πηγές ενέργειας 

που η ενέργειά τους δεν είναι έμμεσα ηλιακή. Κατά βάση επομένως 

αντιμετωπίζουν τη γη σαν κλειστό θερμοδυναμικό σύστημα και η μεν ενέργεια 

σχάσης έχει τα γνωστά προβλήματα για την ίδια μας τη ζωή, η δε ενέργεια από 

σύντηξη είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. 



Από την άλλη μεριά τα φωτοβολταϊκά πάνελ, η αιολική ενέργεια και η 

υδροηλεκτρική ενέργεια αντιμετωπίζουν τη γη σαν ανοιχτό σύστημα καθώς 

είναι άμεσα ανανεώσιμες από τον ήλιο, έτσι εμείς απολαμβάνουμε την ροή 

αρνητικής εντροπίας από τον ήλιο. Τώρα αν η ροή αρνητικής εντροπίας στη γη 

από τον ήλιο αντισταθμίζεται με μία μεγαλύτερη θετική εντροπία στον ήλιο, 

δεν είναι καθόλου το ίδιο καθώς ο ήλιος απέχει 150 εκ km από εμάς και έχει 

ακόμα 5 δις έτη ζωής.  

Μπορεί οι αποδόσεις των λεγόμενων και καθαρών μορφών ενέργειας να είναι 

μικρές αφού η ροή ενέργειας από τον ήλιο είναι λιγότερη από 1 kW/m2, όμως 

αν οι κυβερνήσεις επενδύσουν σε αυτόν το τομέα όπως έχουν δεσμευτεί στη 

σύνοδο του Παρισίου το 2015 τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα μέχρι τα 

μέσα του αιώνα.  

 

ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 
Οι κοσμολόγοι αρέσκονται να αποκαλούν την εντροπία «βέλος του χρόνου» 

καθώς «δείχνει» στο χρόνο να κινηθεί προς την κατεύθυνση που αυτή 

αυξάνεται.  

Ας επιστρέψουμε λίγο στο αριθμητικό παράδειγμα που είδαμε παραπάνω. 

Αφαιρώντας συνεχώς στοιχειώδη ποσά θερμότητας δQ από το σώμα Α και 

προσθέτοντάς τα στο Β, η εντροπία του συστήματος συνεχώς μεγαλώνει, η 

θερμοκρασία του Α μειώνεται και του Β αυξάνεται. Ως πότε όμως;  

Προφανώς μέχρι να εξισωθούν οι θερμοκρασίες των δύο σωμάτων οπότε το 

σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης και: 

--Έχει πίεση και θερμοκρασία ίση με το περιβάλλον του 

--Έχει μηδενική δυναμική και κινητική ενέργεια 

--Δεν παράγει έργο. 

  

Αν τώρα το σύμπαν θεωρηθεί  κλειστό σύστημα η συνεχής αύξηση της 

εντροπίας θα το οδηγήσει στην παραπάνω κατάσταση που οι κοσμολόγοι 

αποκαλούν «θερμικό θάνατο» του σύμπαντος. 

Τα πράγματα με το σύμπαν όμως είναι πολύ περίπλοκα. Απλοϊκή απάντηση 

δίνουν μόνο όσοι θέλουν να οδηγήσουν προς την κατεύθυνση του δημιουργού. 

Τι λένε:  

Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής το σύμπαν αφού έχει 

ενέργεια δε μπορεί να προήλθε από ένα κενό μηδενικής ενέργειας επομένως 



υφίσταται κάποιος υπέρτατος δημιουργός.  Από την άλλη σύμφωνα με τον 2ο 

νόμο της θερμοδυναμικής, αν το σύμπαν ήταν άπειρο στο χώρο και στο χρόνο 

θα είχε ήδη φτάσει στον θερμικό θάνατο. Επομένως το σύμπαν το έφτιαξε ο 

δημιουργός, είναι κλειστό σύστημα και θα φτάσει σε θερμικό θάνατο. 

Η σύγχρονη κοσμολογία και φυσική όμως δεν σταματάει να διερευνά. 

«καλύτερα να έχω ερωτήσεις χωρίς απαντήσεις ,παρά απαντήσεις χωρίς 

ερωτήσεις» όπως εύστοχα παρατήρησε ο Feynman.  Αν ήταν έτσι γιατί να 

σπάσει το κεφάλι του ο Plank να βρει το φωτόνιο. Μπορούσε να πει παιδιά 

τέλος,  η ακτινοβολία του μέλανος σώματος είναι ζήτημα του δημιουργού που 

είπε «γενηθήτω φως».   

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιστήμη δεν έχει βάλει σκοπό να αποδείξει ότι 

υπάρχει ή δεν υπάρχει θεός. Ο μεγάλος Βέλγος αστρονόμος George Lemaitre 

που ήταν καθολικός ιερέας είχε επιπλήξει τον πάπα Πίο λέγοντάς του να μην 

εμπλέκει την θρησκεία με την επιστήμη γιατί η επιστήμη θα προχωρήσει ένα 

βήμα παραπέρα και ενδεχόμενα να βρεθεί εκτεθειμένος.   

Οι σύγχρονοι κοσμολόγοι έχοντας σαν εργαλείο τη κβαντική φυσική έχουν 

προχωρήσει σε μία θεωρία δημιουργίας η οποία ισχυρίζεται ότι το σύμπαν 

προήλθε από το τίποτα, από μία γιγαντιαία διακύμανση του κενού που εμείς 

ονομάζουμε big bang. Προήλθε από μηδενική ενέργεια και σε συμφωνία με τον 

πρώτο νόμο της θερμοδυναμικής εξακολουθεί να έχει μηδενική ολική 

ενέργεια(ίση θετική με αρνητική). 

Τώρα όσον αφορά το τέλος του σύμπαντος ο «θερμικός θάνατος» είναι ένα από 

τα σενάρια και μάλιστα με μικρή πιθανότητα.  

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ 

 

 

 


