
 

Για τον Πρόδροµο... 
 

Να σου πω Πρόδροµε πως είναι τα πράγµατα µε κάθε τίµια µετάφραση που θα 

µπορούσα ως Θρασύβουλος να κάνω. Το κάνω ειλικρινά για σένα που ξέρω ότι µε 

πιστεύεις και µε αγαπάς. Θα σου πω τί σκέφτοµαι και συ µετά βγάλε άκρη. 

Ας πάρουµε ένα ελεύθερο «σωµατίδιο». 

Οι κβαντικές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρίσκεται το «σωµατίδιο» είναι 

καθαρόαιµες µιγαδικές εκθετικές συναρτήσεις χωρίς κανένα δικαίωµα να τους 

αφαιρέσουµε αυτή την ιδιότητα.  

Θέλω να πω ότι δεν είναι σα τις συναρτήσεις των κυµάτων. Εκεί έχουµε έναν 

τριγωνοµετρικό αριθµό, τα κάνουµε όλα µιγαδικά για ευκολία, κάνουµε πράξεις και 

στο τέλος κρατάµε µόνο το πραγµατικό µέρος.  

Ό,τι δηλαδή κάνουµε και στα εναλλασσόµενα. Τα πάµε στους µιγαδικούς κάνουµε 

πράξεις και µετά κρατάµε µόνο το πραγµατικό µέρος. Τα κάνουµε όλα µιγαδικά µόνο 

και µόνο για ευκολία.... 

 

Στην κβαντοµηχανική αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει γιατί δεν ξεκινάµε από κάτι 

πραγµατικό που για ευκολία το κάνουµε µιγαδικό.  

 

Οι τελεστές της κβαντοµηχανικής έχουν το i (το φανταστικό) µέσα τους. Ξεκινάµε 

δηλαδή από καθαρόαιµα µιγαδικό πράγµα (από κάτι «ανύπαρκτο» δηλαδή). Αυτό 

είναι απόλυτα κατανοητό γιατί οι τελεστές της κβαντοµηχανικής δεν θέλουν το 

πραγµατικό. Και δε το θέλουν Πρόδροµε γιατί όλη η φυσική φιλοσοφία της 

κβαντοµηχανικής είναι να δώσει αξία όχι στις ιδιοσυναρτήσεις αλλά στις ιδιοτιµές τις 

οποίες θέλει να είναι µετρήσιµες.  Οι κυµατοσυναρτήσεις δεν ήταν ποτέ πραγµατικές, 

για να τις κάνουµε δήθεν µιγαδικές για ευκολία και µετά από πράξεις να κρατήσουµε 

µόνο το πραγµατικό τους µέρος. 

Κοίτα ποια είναι η κβαντική κατάσταση (κυµατοσυνάρτηση) ενός ελευθέρου 

«σωµατιδίου» 
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Τα p και Ε είναι η ορµή και η ενέργεια του «σωµατιδίου». 

Τα πηλίκα όµως µε το ћ που εµφανίζονται στους εκθέτες δεν έχουµε κανένα 

δικαίωµα να τα πούµε κυµαταριθµό και γωνιακή συχνότητα όπως λανθασµένα (κατά 

τη γνώµη µου) κάνουν οι Landau και Lifshitz.  

Από το να λέµε ότι τα p και Ε είναι µετρήσιµα µεγέθη γιατί είναι ιδιοτιµές τελεστών 

µέχρι να τα κάνουµε όλα κύµατα γνωστά ή έστω γνωστής συµπεριφοράς, η απόσταση 

είναι τεράστια 

Οι Ρώσοι όχι µόνο το κάνουν, αλλά µας πετάνε ότι η παραπάνω συνάρτηση είναι 

κύµατα επίπεδα.  

Και γω ρε Πρόδροµε, ο φίλος σου ο Θρασύβουλος, τα παίρνω ανάποδα. 

Είναι δυνατό να βλέπω µια καθαρόαιµη µιγαδική συνάρτηση και να πρέπει να της 

δώσω σώνει και καλά κυµαταριθµό και κυκλική συχνότητα, ενώ ούτε το απαιτεί η 

συνάρτηση ούτε µπορούµε να µετρήσουµε αυτά που µας εξαναγκάζουν αναίτια οι  

Landau και Lifshitz να αποδώσουµε σε µια καθαρόαιµη µιγαδική συνάρτηση; 

 



∆ηλαδή θένε να κάνουµε σώνει και καλά κύµα µια µιγαδική συνάρτηση που δεν έχει 

κανένα πραγµατικό αντίχτυπο;  

Ποιος έδωσε το δικαίωµα στους Landau και Lifshitz  να αποκαλέσουν το πηλίκο 
p

hhhh
  

κυµαταριθµό και να το αντικαταστήσουνε µε k;  

 

Να σου πω εγώ Πρόδροµε:  

Τους το έδωσε η ανικανότητά µας να δούµε ότι έχουµε στα χέρια µας κάτι εντελώς 

καινούριο που «καταδέχτηκε» να το περιγράψουµε µε παλιά µαθηµατικά µερικών ή 

ολικών παραγώγων... 

Τους το έδωσε η έλλειψη εµπιστοσύνης στον εαυτό µας. ∆ε βρήκαµε ποτέ το θάρρος 

να αγαπήσουµε την εποχή µας. 

Πού είναι το κύµα; Μήπως στο µυαλό µας; 

 

Αυτά έχω στο µυαλό µου Πρόδροµε και δεν ξέρω αν σου πρόσφερα κάτι.  

Αν σου έδωσα έστω και κάτι πες µου τώρα εσύ γιατί επιµένουµε στα υλικά κύµατα. 

................................................... 

Τις σκέψεις µου αυτές Πρόδροµε στις δίνω µε όλη µου την αγάπη, έστω κι αν είναι 

λάθος, έστω κι αν είµαι ο περιθωριακός φίλος σου που απλώς µε ανέχεσαι να 

φωνάζω... 

 


