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                                    ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
     Το σύµπαν µεταβάλλεται και τα µέρη του εξελίσσονται και 
κινούνται και τα φαινόµενα διεξάγονται µε κανονικότητες. Σε 
περίπτωση ίδιων συνθηκών παίρνοµε τα ίδια αποτελέσµατα και 
αυτό οδηγεί στο να αξιώσουµε ότι η φύση διέπεται από νόµους, 
είτε  αυτοί είναι όπως τους εκτιµούµε και διατυπώνουµε, είτε  είναι 
διαφορετικοί και δεν τους γνωρίζουµε. Είναι ίσως και τούτο δυνατό, 
να µη µπορούµε να διατυπώσουµε τους νόµους µε το επίπεδο 
σκέψης και τα «εργαλεία» που διαθέτουµε. Πάντα όµως ένα βαρύ 
αντικείµενο αν το αφήσουµε από ύψος θα πέσει στην επιφάνεια και 
καταλήγουµε στο αξίωµα ότι θα πέφτει πάντα υπό τις ίδιες 
συνθήκες και εµείς αν το καταλάβατε µπορούµε να ζούµε κάνοντας 
αξιώµατα και τα οποία είναι πιο πολύπλοκα µε την ανάπτυξη της 
επιστήµης. 
     Αξιώνουµε λοιπόν τα αξιώµατά µας ότι είναι µέρος του Λόγου, 
της Λογικής µε άλλα λόγια που διέπει το σύµπαν, οι νόµοι που 
ισχυριζόµαστε ότι διέπουν την φύση αποτελούν µέρος από κάτι και 
αυτό το κάτι είναι ο τρόπος κίνησης και δοµής της ύλης. Αξιώνουµε 
(γιατί όχι;) ότι υπάρχουµε και έχουµε έτσι το δικαίωµα να κάνουµε 
τα άλλα αξιώµατα για το πώς λειτουργεί καi υπάρχει η φύση και το 
τελευταίο αξίωµα και το πρώτο είναι η «ύπαρξη» του Λόγου και 
αυτό σαν κάτι αυτόνοµο, αυθύπαρκτο, η αιτία των όλων, ο θεός. 
     Ο θεός είναι ένα αξίωµα, αλλά και ένας υλιστής δεν θα 
µπορούσε να αρνηθεί την λογική που διέπει την φύση. 
     Σε τούτη την εργασία θα διαπραγµατευτούµε την φιλοσοφία και 
την φυσική θεωρία του σύµπαντος, του Είναι και του µη Είναι 
όπως αυτές εµπίπτουν στις αντιλήψεις του συγγραφέα. Η 
προσπάθεια είναι σε λίγες γραµµές να δοθεί µία ενιαία ερµηνεία 
της φύσης και του Λόγου, να  φανούν οι συνεκτικές γραµµές της 
θεώρησης του σύµπαντος και να φανούν οι δυνατότητες και οι 
αδυναµίες του ανθρώπου. 
     Αυτός ο µικρός άνθρωπος µε τα µύρια ελαττώµατά του απλώνει 
τα χέρια του να αγκαλιάσει το σύµπαν. Εσείς θα είστε ο κριτής εάν 
τα κατάφερε. 
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             Η ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ 
              ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ 
 
         ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΑΝ ΑΤΟΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗΣ 
 
     Ο άνθρωπος έχει συνείδηση, νόηση και αντίληψη. 
Αντιλαµβάνεται, δηλαδή λαµβάνει το ερέθισµα είτε µέσω των 
αισθήσεων και τότε πρόκειται γιά αντικειµενική διαδικασία, είτε 
πρόκειται γιά το ερέθισµα που είναι προϊόν της σκέψης και τότε 
πρόκειται για υποκειµενική, νοητική διαδικασία. 
     Τα προϊόντα της αντίληψης µπαίνουν στις δοµές του εγκεφάλου 
και παράγεται η σκέψη και προϊόν της σκέψης είναι η νόηση. Η 
νόηση είναι η υπέρτατη λειτουργία του εγκεφάλου και σκοπό έχει 
να προσδιορίσει τις ενέργειες του ανθρώπου στις σχέσεις του µε το 
περιβάλλον, την φύση ή τους άλλους ανθρώπους. Σκοπός όµως 
της νόησης είναι και το ειδέναι, η γνώση δηλαδή των πραγµάτων 
και η συνείδηση του τι είναι, γιατί είναι, πως είναι, γιατί να είναι, τι 
κάνει κάτι, κλπ. 
     Ο µηχανισµός της σκέψης η οποία συµβάλλει στην αντίληψη, 
που συντελεί στην νόηση και παράγει την συνείδηση, γίνεται µέσω 
των εννοιών. Κάθε έννοια είναι και µία προφορική λέξη και 
υπάρχουν και έννοιες οι οποίες δεν ανακαλύφθηκαν ακόµη. Η 
έννοια είναι ένα άτοµο της σκέψης. Μία λέξη όταν την ακούµε ή την 
διαβάζουµε προκαλεί ένα συνειρµό στον εγκέφαλο  που είναι το 
µέσο για να παραχθεί η σκέψη. Αυτά τα άτοµα της σκέψης, αυτές 
οι έννοιες ή και ίσως αυτές οι ιδέες αφού είναι άϋλες, είναι οι 
δοµικοί λίθοι για να παραχθεί η νόηση και η συνείδηση, να 
παραχθεί η ποιότητα του τι καταλαβαίνουµε και γνωρίζουµε αλλά 
και πως και τι γνωρίζουµε. Γνωρίζουµε και καταλαβαίνουµε κάτι 
που περιγράφουµε µε λέξεις που έχουν µία έννοια και οι έννοιες 
είναι αυτές που δοµούν την σκέψη και κατευθύνουν την συνείδηση. 
     Η συνείδηση λοιπόν, το ειδέναι, έπεται της νόησης στην οποία 
προηγείται η αντίληψη των πραγµάτων µέσω των αισθήσεων. Η 
νόηση είναι ο µεσολαβητικός κρίκος ανάµεσα στις αισθήσεις και 
την συνείδηση. 
     Η συνδιαλλαγή του ανθρώπου µε το περιβάλλον και η ίδια η 
ύπαρξη της φύσης, το πώς αυτή υπάρχει µε τι όντα στέκει, το ίδιον 
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των όντων, τα χαρακτηριστικά δηλαδή των όντων, προσδιόρισαν 
και την φύση των εννοιών. Παράλληλα µε τις έννοιες που 
προκάλεσαν οι αισθήσεις η σκέψη επινόησε νέες έννοιες, όπως 
των µαθηµατικών ή της φιλοσοφίας κλπ. 
     Αν και η σκέψη του παιδιού είναι ασχηµάτιστη και 
διαµορφώνεται µε την ανάπτυξή του και φθάνει το ειδέναι, την 
συνείδηση, έτσι και το γένος των ανθρώπων διέρχεται τα στάδια 
ανάπτυξης της σκέψης  (ίσως η ανάπτυξη να ωρίµασε και να 
διακόπηκε σε ένα αναπτυγµένο πολιτισµό  και ο κατακλυσµός του 
Νώε ή η ιστορία της Ατλαντίδας να αντικατοπτρίζουν τέτοιους 
πολιτισµούς που καταστράφηκαν και σε τέτοια περίπτωση 
ξαναβρίσκουµε  γνώσεις που έχουν ήδη ανακαλυφθεί και χάθηκαν) 
     Οι έννοιες λοιπόν είναι οι δοµικοί λίθοι, τα άτοµα πάνω στα 
οποία βασίζεται και διεξάγεται η σκέψη. Οι έννοιες αντιστοιχούν σε 
κυµατισµούς της φωνής που προφέρουµε την λέξη τους, ή είναι 
σύνολο γραµµάτων που συνθέτουν την λέξη που διαβάζουµε. Και 
ο άνθρωπος είναι το κατ’ εξοχήν όν που παράγει την σκέψη, 
αντιλαµβάνεται, νοεί και έχει συνείδηση των πραγµάτων µέσω των 
εννοιών αυτών, χρησιµοποιώντας αυτούς τους δοµικούς λίθους 
που επινόησε, δηλαδή τις λέξεις και τις έννοιες που αντιστοιχούν 
σε αυτούς. Όµως τότε  είναι δέσµιος αυτών των εννοιών γιατί µόνο 
µέσω αυτών µπορεί να καταλάβει και ίσως µόνο µέσω αυτών 
µπορεί να περάσει σε µία υπερσυνείδηση η οποία θα είναι προϊόν 
της συνείδησης και διαφορετική από αυτή. 
     Κάποτε ο Πλάτων ανέφερε τον µύθο του σπηλαίου. 
Φυλακισµένοι σε µία σπηλιά οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς ήλιο ήταν 
καταδικασµένοι να βλέπουν τις σκιές τους πάντοτε, αφού το φως 
βρισκόταν πάντοτε πίσω τους. Ο Πλάτων θεωρούσε τον άϋλο 
κόσµο των ιδεών σαν εκείνο το αληθές, το πραγµατικό και 
θεώρησε ότι ο δραπέτης της φυλακής που είδε το φως και τον 
πραγµατικό κόσµο ότι είναι εκείνος ο φιλόσοφος που βρήκε τον 
κόσµο των ιδεών. 
     Όµως οι έννοιες που είναι άϋλες µπορούν να αντιστοιχούν και 
σε µία ιδέα. Εάν προϋπάρχει αυτός ο περίφηµος κόσµος των 
ιδεών και δεν επινοείται, τότε  και ο αναπόφευκτος θεός που έχει 
τις ιδέες θα ήταν δεσµώτης τους. Ένας δέσµιος θεός είναι το 
συµπέρασµα προϋπαρχόντων ιδεών που αντιφάσκει, αφού ο θεός 
θεωρείται αυτόνοµος. 
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     Έτσι στην δική µας θεώρηση οι ιδέες είναι δεσµώτες του 
ανθρώπου, αν και επινοήθηκαν από αυτόν. Η απόδραση από αυτό 
το σπήλαιο θα είναι η υπερσυνείδηση που αυτές προδικάζουν όταν 
απελευθερωθούµε από το κράτος τους. 
 
                      Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ Ι∆ΕΕΣ 
 
     Για να προσδιορίσουµε την φύση των εννοιών θα ξεκινήσουµε 
από δύσκολες από αυτές που θα µας βοηθήσει στο πρόβληµα. 
Έννοιες λοιπόν είναι η λογική ,η ηθική, η συνείδηση κλπ. Η ηθική 
είναι αντιλήψεις για το τι πρέπει να πράττουν και να αποφεύγουν οι 
άνθρωποι και ως εκ τούτου δεν έχει υλική υπόσταση. Βέβαια όταν 
οι άνθρωποι σχηµάτισαν κοινωνίες και κανόνες διαβίωσης 
επινοήθηκε και η έννοια της ηθικής, αλλά η ηθική σαν φύση δεν 
έχει ουσία, είναι µία άϋλη έννοια χωρίς χώρο και χρόνο. 
      Η λογική είναι και αυτή κανόνες, νόµοι ,αρχές σύνθεσης των 
εννοιών στον εγκέφαλο και παραγωγής σκέψης και θεωριών, αλλά 
διέπει και την φύση όπως αξιώνουµε. Αναπτύχθηκε η λογική των 
ανθρώπων αλλά η έννοια της λογικής, του Λόγου, επινοήθηκε από 
τους ανθρώπους που την χρησιµοποιούσαν .΄Ετσι  συµπεραίνουµε 
ότι και η λογική είναι άϋλη.΄ 
     Από την άλλη µεριά η συνείδηση είναι µία γνωστική κατάσταση 
του όντος, το γνωρίζειν του και το ειδέναι του και δεν µπορούµε να 
εντοπίσουµε χωρική ταυτοποίηση ύλης και εννοιών από τις οποίες 
φυλακίζεται η συνείδηση . Μπορεί η συνείδηση να παράγεται στον 
χώρο του εγκεφάλου του ανθρώπου και οι έννοιες να εµφανίζονται 
σε αυτή την µηχανή, όµως δεν έχουν χώρο . 
     Οι έννοιες, όλες οι έννοιες αν και επινοούνται  στον χώρο του 
εγκεφάλου και είναι οι δοµικοί λίθοι της σκέψης του , είναι άϋλες. 
Όπως η ηθική και η λογική, έτσι και το δένδρο, το τραπέζι, η σκέψη 
κλπ. είναι άϋλες έννοιες  και λέξεις. 
     Οι έννοιες σαν άϋλες µπορούν να παραλληλισθούν µε τις ιδέες, 
τις άϋλες ιδέες του Πλάτωνα. Όπως αναφέρθηκε ο κόσµος των 
ιδεών κατά τον Πλάτωνα είναι ο πραγµατικός κόσµος και η ψυχή 
υπάρχει στον κόσµο αυτόν των ιδεών. 
     Ετυµολογώντας την λέξη ιδέα θα δούµε προέρχεται από το 
απαρέµφατο ιδείν που είναι αόριστος β του ορώ =βλέπω. Τότε 
ιδέα είναι κάτι που έχουµε δεί. Αλλά  έτσι συνδέεται µε την ύλη 
αφού είναι ορατή. Ερωτάται αν υπάρχει αντιστοιχία στον άϋλο                                                 
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κόσµο των ιδεών και την φύση. Αν και η ερµηνεία της λέξης ιδέα 
απορρίπτει τον άϋλο κόσµο των ιδεών , θα πρέπει να 
επιχειρήσουµε να βρούµε αν υπάρχει αυτός ο άϋλος κόσµος τον 
οποίο  ξαναθυµάται η ψυχή του ανθρώπου (η ανάµνηση της ιδέας) 
ή αν δεν υπάρχει αυτός ο αυτόνοµος κόσµος, τότε οι άϋλες έννοιες 
δοµούν έναν εξελισσόµενο άϋλο κόσµο που δηµιουργήθηκε από 
τις επινοήσεις του ανθρώπου και προσδιορίζεται από την ύλη και 
µάλιστα την ύλη του εγκεφάλου. 
 
                             ΟΙ Ι∆ΕΕΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ 
 
     Εδώ θα εξετάσουµε δύο περιπτώσεις: α)τι συµβαίνει µε τις 
θεωρίες που δέχονται ότι υπάρχει ένας ή πολλοί άϋλοι θεοί 
ανεξάρτητα και «απέναντι» από την ύλη (σύµφωνα µε αυτές ο θεός 
δηµιούργησε και προσδιορίζει την ύλη) και β) την θεωρία ότι το 
σύµπαν είναι ο θεός, µία άποψη που και οι υλιστές µόνο µε την 
έννοια θεός θα διαφωνούσαν ( στην άποψη αυτή ο Λόγος διέπει 
την ύλη). 
     Εάν υπάρχει αυτός ο κόσµος των προϋπαρχουσών ιδεών ,θα 
είναι αυτές οι ιδέες οι δοµικοί λίθοι της συνείδησης του θεού και ο 
θεός θα ήταν δέσµιος των ιδεών. Απορρίπτεται λοιπόν  η ιδέα του 
κόσµου των ιδεών και ένας αυτόνοµος θεός «απέναντι» της ύλης 
αναρωτιέµαστε  αν σκέπτεται και πως επηρεάζει την ύλη. Χωρίς 
ιδέες δεν σκέπτεται και χωρίς ύλη δεν επηρεάζει την ύλη, δηλαδή 
ένας αυτόνοµος θεός ανεξάρτητος της ύλης δεν υπάρχει. Η 
απόρριψη του κόσµου των αϋλων ιδεών επειδή θα δέσµευε έναν 
παντοδύναµο θεό, γυρίζει τώρα ενάντιά του  και του στερεί την 
σκέψη και τον τρόπο επηρεασµού της ύλης. 
      
                  ΑΫΛΟΣ ΘΕΟΣ Η΄ ΕΛΛΟΓΟ ΣΥΜΠΑΝ ; 
 
     Υποθέτοντας ότι υπάρχει ένας άϋλος θεός ή Αλλάχ ή Ιαχβέ 
«απέναντι» και ανεξάρτητα από το σύµπαν, αυτός θα εύρισκε 
εµπόδια στο να δικαιολογήσει την «ύπαρξή» του. Εάν είναι καλός 
και αγαθός, ποιος υποκινεί το κακό και από πού αυτό προέρχεται; 
Αν δηµιούργησε και το κακό γιατί να το κάνει και µήπως δεν είναι 
σηµείο αδυναµίας; Αυτά τα ερωτήµατα αναιρούν το επιχείρηµα του 
αυτόνοµου θεού και το έλλογο σύµπαν αυγάζει. 
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     Όµως θα προτείναµε να δεχτούµε έναν αυτόνοµο θεό που 
βρίσκεται «απέναντι» της ύλης, χωρίς να την επηρεάζει. Ένας 
αυτόνοµος θεός που συνυπάρχει µε τον  Λόγο και αυτός θα διέπει 
το µηδέν (το κενό) και την ύλη, θα ήταν ένας θεός που δεν 
επηρεάζει την ύλη (παρακάτω θα δούµε την «συνεργασία» κενού-
Λόγου-ύλης). Ένας αυτόνοµος θεός ο οποίος θα έχει «φύση», 
«ύλη» που δεν εµπίπτει στις αισθήσεις αφού δεν έχει την δοµή και 
την ουσία του σύµπαντος, θα ήταν αυτός που είπε ο Χριστός : 
«ουσίαν θεού ουδείς πώποτε εώρακε ουδέ δύναται ιδείν»  (ουσία 
θεού κανένας ποτέ δεν έχει δεί ούτε είναι δυνατόν να δεί). Έτσι 
δεχόµαστε και έναν άϋλο θεό και ένα έλλογο σύµπαν και 
ικανοποιούνται και οι τώρα υλιστικές και ιδεαλιστικές τάσεις. 
     Η απόδραση από την φυλακή του Πλάτωνα είναι να δεί ο 
φυσικός και ο φιλόσοφος «κάτι», «Κάτι» πέρα από την ύλη, την 
φύση, χωρίς την δοµή και την ουσία της. Αυτό το Κάτι µοιάζει να 
«γεννά» τον Λόγο και ο Λόγος διέπει το κενό και την επερχόµενη 
ύλη. Ο θεός Λόγος διά µέσου του οποίου έγιναν τα πάντα. 
Φαίνεται ότι αυτό το Κάτι προϋπάρχει µε τον οµοούσιο Λόγο γιατί 
τότε πηγάζει και έχει έννοια το κενό, το µηδέν και αυτό θα διέπει ο 
Λόγος και θα γεννηθεί η κίνηση, η ύλη. Όµως στην ουσία δεν τον 
γεννά γιατί αν τον γεννούσε θα είχε τον Λόγο του, δηλαδή ο Λόγος 
προϋπάρχει. Το Μηδέν, το κενό δηλαδή συνυπάρχει µε τον Λόγο. 
     Το αξίωµα, το µέγα αξίωµα διαµορφώνεται και «Κάτι» διέπεται 
από τον Λόγο . Και αυτό το «Κάτι» διά µέσου του Λόγου, σαν 
εκπόρευση του Λόγου γεννά την κίνηση, την απειροστική κίνηση 
που θα δούµε παρακάτω. Το µηδέν, το κενό γεννά την κίνηση ..    
     Πρόωρα θα πούµε ότι η κίνηση, η απειροστικά µικρή κίνηση, 
είναι ένα άλµα, µία ετεροτοπική και ετεροχρονική «εµφάνιση» του 
κενού, του κενού του ∆ηµόκριτου και αυτή είναι η απαρχή της 
ύλης. Η ύλη είναι ένα σύνολο απειροστικών κινήσεων, τα 
σωµατίδια είναι απειροστικές κινήσεις που έλκονται σε δύο 
παλλόµενα σωµάτια που απαρτίζουν ένα φωτόνιο, ένα 
ηλεκτροµαγνητικό κύµα και αυτό δεσµευόµενο απαρτίζει ένα 
«φορτισµένο» µικροσωµάτιο. 
     Αυτό το απειροστικό κενό ύλης, «µεταφέρει» ουσία θεού και 
ετεροεµφανίζεται χωρικά και τοπικά και εκεί καταλύονται οι 
διαστάσεις και µπορούµε να το αναφέρουµε σαν την πέµπτη 
υπερδιάσταση (ο χρόνος είναι διάχυτος σε όλες τις διευθύνσεις και 
είναι η τέταρτη διάσταση). 
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                       Η ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 
 
      Ασφαλώς για να εξηγήσουµε τα φαινόµενα και τις κινήσεις 
σχηµατίζουµε θεωρίες και η θεωρία που αναπτύσσουµε θα είναι 
µία τέτοια αφού ξεκίνησε από την φιλοσοφική της θεµελίωση. 
Σχηµατίσθηκαν λοιπόν θεωρίες για την βαρυτική έλξη, την κίνηση 
µιάς σφαίρας ή ενός πλανήτη, την ηλεκτρική έλξη των σωµάτων, 
την ατοµική δοµή κλπ., κλπ. Στις θεωρίες αυτές διατυπώνουµε 
νόµους ή αρχές ή και αξιώµατα τα οποία διέπουν τις κινήσεις και 
τα φαινόµενα. Παράλληλα υπάρχουν και οι νόµοι, οι κανόνες της 
λογικής, της έλλογης σκέψης δηλαδή. 
     Οι νόµοι, οι αρχές, τα αξιώµατα και οι κανόνες  τους οποίους 
βρίσκουµε και θεωρούµε ότι συµβαίνουν στην φύση και διέπουν τα 
φαινόµενα και την σκέψη, είναι εκφάνσεις της λογικής η οποία είναι 
επενδυµένη στην φύση και ρυθµίζει την σκέψη. Η Λογική, ο Λόγος 
διέπει και διακατέχει τα πάντα. 
     Όπως ήδη αναφέρθηκε η λογική είναι άϋλη και τέτοιο είναι και 
το άϋλο λογισµικό του υπολογιστή ( software). ∆ίπλα στην ύλη, το 
Είναι, συνυπάρχει η λογική, το άϋλο λογισµικό που την διέπει, την 
συνέχει και την διευθύνει. 
     Η λογική είναι η εξέχουσα έννοια που αντιστοιχεί στον τρόπο 
που υπάρχει η ύλη και ο τρόπος που υπάρχει η ύλη φανερώνεται 
από τις κανονικότητες που κυριαρχούν πάνω της. Η ύλη, το Είναι, 
συνυπάρχει µε τον άϋλο Λόγο και «υπακούει» σ’ αυτόν και 
διατυπώνουµε ότι το άϋλο «υπάρχει» και «συνυπάρχει» µε την 
ύλη. 
 
           ΤΟ ΠΑΝ ΣΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ (Ι∆ΕΩΝ) 
 
     ∆ηµιουργείται το ερώτηµα το παν που είναι µία έννοια και 
περιλαµβάνει τα πάντα, θα µπορούσε τώρα πλέον να περιγραφεί 
πιο  ρεαλιστικά, θα µπορούσαµε να το «φυλακίσουµε» σε λίγες 
ιδέες που να το περιγράφουν επιστηµονικά – φιλοσοφικά ;  
Θεωρούµε ότι η ύλη  (τα στοιχειώδη σωµάτια, τα φωτόνια, τα 
άτοµα,, τα µόρια, τα κύτταρα, οι ήλιοι οι πλανήτες, οι γαλαξίες, τα 
νεφελώµατα, τα σµήνη γαλαξιών κλπ. κλπ.) αντικατοπτρίζονται 
από την λέξη Είναι. Το Είναι είναι η κατάσταση της ύλης, η κίνηση 
ή η ακινησία των µαζών. 
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    Αφού η ύλη είναι το Είναι, οι άϋλες έννοιες και ιδέες είναι, 
αντικατοπτρίζονται από το  µη Είναι. Η λογική µε τους νόµους και  
τις αρχές και τις σχέσεις που την εκφράζουν είναι ένα µέρος του µη 
Είναι. Το άλλο µέρος του µη Είναι είναι οι  διάφορες έννοιες που 
επινοήθηκαν (ίσως τις πείτε και ιδέες) και από αυτές µερικές 
αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά και ιδιότητες της ύλης. Το υλικό 
τραπέζι είναι λείο και το «λείο» είναι µία έννοια, µία ιδέα και µία 
ιδιότητα, ένα χαρακτηριστικό του τραπεζιού. Το τραπέζι έχει 
ιδιότητες, ιδέες δηλαδή που αντιστοιχούν σ’ αυτό, η ύλη γενικότερα 
έχει ιδέες που την χαρακτηρίζουν σαν ιδιότητές της. Στην ύλη 
αντιστοιχούν έννοιες και ιδέες και έτσι η ύλη, το Είναι έχει αυτές τις 
ιδέες που χαρακτηρίζουν τα ιδιώµατά της, η ύλη, το Είναι έχει 
έννοιες και ιδέες που είναι µη Είναι, το Είναι Έχει το µη Είναι του. 
     Το µη Είναι που είναι το άϋλο µέρος των εννοιών και ιδεών, 
πρέπει να διασαφηνισθεί εάν είναι έννοιες που επινοήθηκαν για να 
«επενδυθούν» και περιγράψουν την «συνύπαρξη» υλικού και 
αϋλου, ή είναι άφθαρτες «οντότητες» στον κόσµο τους. Εάν είναι 
προϋπάρχουσες «οντότητες» κάθε ψυχή θα µετέρχονταν σ’ αυτές, 
κάθε ψυχή θα τις γνώριζε και επειδή θα ήξερε τις ιδέες , θα γνώριζε 
και την µελλοντική εξέλιξη της ύλης. Άρα θα υπήρχαν πολλοί θεοί 
και όσοι υποστηρίζουν ένα κόσµο ιδεών που προϋπάρχει θα 
έπρεπε να λύσουν και το πρόβληµα της πολυθεϊας. Και αν 
πιστεύουν και στην µετεµψύχωση, ο άνθρωπος θα έπρεπε να έχει 
αναµνήσεις  µέλλουσας ζωής αφού η ψυχή ξαναθυµάται υπό 
περιστάσεις τις προϋπάρχουσες µελλοντικές ιδέες. 
     Ενώ  φυλακίσαµε το παν σε µερικές έννοιες (Είναι, µη Είναι, 
Έχειν), πρέπει να αναφέρουµε ότι οι έννοιες δεν 
αντικατροπτρίζουν πλήρως αυτό που αναφέρονται. Λέµε ότι το 
υγρό είναι κόκκινο, όµως η έννοια «κόκκινο» αντικατοπτρίζει µία 
κατάσταση ύλης πολύπλοκη και εκτενή. Έτσι µε τις έννοιες που 
εκφραζόµαστε περιοριζόµαστε σε ένα µέρος περιγραφής και 
αναφοράς µιάς κατάστασης. Σκεφτείτε ότι για να κάνουµε µία 
θεωρία χρησιµοποιούµε πολλές λέξεις (έννοιες) οπότε πόσο 
µπορούµε να ξεφύγουµε από την ρεαλιστική περιγραφή. Φυσικά 
ετοιµαστείτε να γνωρίσετε και λαθεµένες θεωρίες και ίσως 
γνωρίζετε µερικές. 
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                             ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
     Θεωρώντας ότι ένα υλικό σηµείο (π.χ. ένας πλανήτης) κινείται 
κυκλικά γύρω από άλλο σηµείο µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα, 
χρησιµοποιώντας τις µαθηµατικές διαδικασίες της λογικής , θα 
εξάγουµε ότι η κεντροµόλος επιτάχυνση είναι: 
                        ac = ω2r = v2/r         (1.1) 
όπου ω = γωνιακή ταχύτητα ( κυκλική συχνότητα ω= 2πν ),           
r= ακτίνα υλικού σηµείου από το κέντρο και v= η γραµµική του 
ταχύτητα. 
     Εάν αυτή η επιτάχυνση πολλαπλασιασθεί µε την µάζα του 
σηµείου (η µάζα σύµφωνα µε τις θεωρίες µας είναι η ύλη του 
σωµατίου και εκδηλώνεται µε το βάρος), τότε παίρνουµε την 
κεντροµόλο δύναµη : 
                      Fc =mω2r =mv2/r         (1.2) 
     Η επιτάχυνση και η δύναµη που σηµειώσαµε είναι µαθηµατικό 
συµπέρασµα στην ανάλυση της κυκλικής κίνησης και θεωρούµε ότι 
ισχύει µέσα στην φύση και χρησιµοποιούµε τις σχέσεις αυτές. Η 
µαθηµατική λογική οδήγησε στις σχέσεις αυτές και µπορούµε να 
τις θεωρήσουµε και σαν νόµους της φύσης και να τους 
αποδείξουµε πειραµατικά. 
      Φθάσαµε έναν νόµο της φύσης που λειτουργεί και είναι 
έκφραση του Λόγου, της λογικής που διέπει την φύση σύµφωνα µε 
τις θεωρήσεις µας, τον νόµο της κεντροµόλου έλξης. Αυτές τις 
σχέσεις τις βρήκαµε θεωρητικά και µπορούµε να τις συνδιάσουµε 
µε φυσικά µεγέθη όπως έλξη φορτίων, βαρυτική κλπ. 
     Επισηµαίνουµε ότι η λογική οδήγησε στις σχέσεις αυτές, 
εξετάσαµε την λογική φιλοσοφικά και ήδη µπαίνουµε στην 
φυσικοποίηση της φιλοσοφίας και προβαίνουµε στην παρακάτω 
απλή σχέση που δηµιουργεί νέα δεδοµένα σαν απόρροια της 
µαθηµατικής λογικής : 
   

              3

22
2 ))((

r
rrmrmFF ct

ωωω ===  

Είναι γεγονός ότι ωr2=vr =σταθερό σε κυκλική κίνηση µε 
ω=σταθερό και προβαίνουµε στην διατύπωση του γενικού 
µαθηµατικού νόµου καµπυλωµένων κινήσεων: 
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   ∆ύναµη έλξης  3r
GMmFF ct ==           αφού (ωr2)(ωr2)= GM 

Βρήκαµε λοιπόν ότι δύο σώµατα µε µάζες Μ και m ή δύο 
ηλεκτρισµένα σώµατα µε φορτία Q και q που περιφέρονται γύρω 
από το κέντρο µάζας τους, θα έχουν δύναµη έλξης που είναι 
αντίστροφη του κύβου απόστασης, αυτό απαιτεί η µαθηµατική 
λογική. Όµως οι φυσικοί µε τα πειράµατα Coulomb και Cavedish 
βρήκαν ότι ισχύει ο νόµος αντιστρόφου τετραγώνου της 
απόστασης για την έλξη των δύο σωµάτων. Σηµειώνουµε ότι οι 
σφαίρες του  Cavedish και του Coulomb ήταν ακίνητες και µη 
περιστρεφόµενες. Θα κάνουµε µνεία  στο οικείο κεφάλαιο για την 
ακτινοβολία επιταχυνοµένων φορτίων που έχουν περιστρεφόµενα 
φορτία και εδώ τονίζουµε ότι διατυπώνουµε θεωρίες για να 
εξηγήσουµε τα φαινόµενα, επενδύουµε άϋλες ιδέες και 
διατυπώνουµε νόµους που είναι έκφραση της λογικής. Εµείς οι 
άνθρωποι καταλαβαίνουµε µε τις έννοιες που έχουµε σαν 
εργαλεία, φτιάχνουµε θεωρίες, διατυπώνουµε νόµους και 
προσπαθούµε να περιγράψουµε την φύση, το σύµπαν, το παν το 
οποίο ήδη διατυπώσαµε ότι είναι το Είναι το µη Είναι και το Έχειν. 
 
                      Η ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΚΙΝΗΣΙΑ 
 
     Όλα τα ουράνια σώµατα έχουν κάποια κίνηση ή κινήσεις. Τα 
µόρια, τα άτοµα, τα στοιχειώδη σωµάτια, οι αστέρες κινούνται είτε 
σε ιδιοπεριστροφή, είτε περιφέρονται περί το κέντρο µάζας, είτε 
ταλαντώνονται, είτε έχουν µεταφορική κίνηση. Η ακινησία όπως και 
η κίνηση είναι σχετική και η ακινησία εκδηλώνεται στον 
µακρόκοσµο και στην επιφάνεια ενός σώµατος (π.χ. γη, σελήνη). 
     Θεωρούµε ότι τα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια, τα νετρόνια,  τα 
φωτόνια και τα ενδεχόµενα quarks αποτελούνται από εσωτερική 
κίνηση. Είναι καταληπτή η κίνηση ενός σώµατος και αναζητούµε 
τον τρόπο ύπαρξης της ύλης είτε αυτή είναι σε ένα ηλεκτρόνιο ή 
πρωτόνιο, ή και σε ένα quark αν υπάρχει αυτό. Φθάνοντας σε 
τέτοιους απειροστικά µικρούς χώρους, θεωρούµε ότι η έννοια της 
µάζας καταλύεται και ότι αυτή είναι ένα σύνολο κινήσεων 
(απειροστικών κινήσεων) 
     Απειροστική κίνηση θεωρείται ένα άλµα, µία µετάθεση ενός 
απειροστικού κενού χώρου, κάτι δηλαδή κινείται και αυτό το κάτι  
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είναι «ετεροεµφάνιση» του κενού , έτσι µπορούµε να το                                                      
εκφράσουµε στην φυλακή των εννοιών. Αυτό το κενό το 
απειροστικό είναι ο φορέας της απροσδιόριστης «ουσίας» του 
θεού, του άχρονου , αδιάστατου , συνεχούς και άπειρου και 
απροσδιόριστου αυτού «΄Οντος». Η ετεροτοπική και ετεροχρονική  
«εµφάνιση» αυτού του είδους είναι η απαρχή της κίνησης και της 
ύλης, του χρόνου και των διαστάσεων. ΟΙ ετεροεµφανίσεις 
επαναλαµβάνονται και πολλές τέτοιες ελκόµενες σε περιοδικές 
τροχιές και κανονικότητες  συνασπίζονται σε σωµάτιο και τέτοια 
σύνολα κινήσεων θα προσδιορίσουν τις ιδιότητες του spin , του 
φορτίου και της µάζας κλπ. 
     Η ουσία της ύλης σε τούτη την θεώρηση είναι η κίνηση , 
απειροστικές κινήσεις άλµατα των απειροστικών κενών χώρων, 
«ετεροεµφανίσεις» αυτών των χώρων. Ίσως παραξενεύεται ο 
αναγνώστης από την θεωρία των απειροστικών κενών χώρων, 
αλλά από την άλλη µεριά θα έπρεπε να είχε αναρωτηθεί αν 
υπάρχει απειροστική µάζα (π.χ. σε ένα quark),  τι είναι αυτή αν δεν 
τέµνεται για να εξετασθεί και φυσικά θα έπρεπε να προταθεί 
κάποια θεωρία για του τι είναι η µάζα του σωµατίου. Έτσι και 
αλλιώς καταλήγουµε σε κάτι περίεργο : ή η µάζα δεν τέµνεται και 
συνεπώς είναι κάτι απροσδιόριστο, ή αποτελείται από 
απειροστικές κινήσεις και η µάζα είναι κίνηση.   
     Οι απειροστικές κινήσεις είναι η ουσία της ύλης και συνιστούν 
την µάζα, προκαλούν το φορτίο, ορίζουν το spin και παράγουν το 
µαγνητικό πεδίο του σωµατίου, διέπονται από νόµους έχουν 
δηλαδή το δικό τους λογισµικό πράγµα που θα εξετάσουµε 
παρακάτω θεµελιώνοντας την έννοια του ελκυστή. 
     Αναδεικνύεται η κίνηση σαν το συστατικό της ύλης µαζί µε την 
ακινησία και ακινησία µπορεί να θεωρηθεί και το κενό. Το κενό 
είναι κάτι που δεν κινείται, είναι κάτι στατικό. Αν κινήσουµε µία κενή 
φιάλη δεν µετακινείται το κενό, αλλά µετατοπιζόµενη η φιάλη 
βρήσκει τον γειτονικό κενό χώρο. Το άλµα του απειροστικού κενού 
χώρου είναι και αυτό απειροστικό και είναι αναγκαίο για να γίνει η 
απαρχή της ύλης. Η ύλη αρχίζει να συνιστάται από όταν το 
απειροστικό κενό διενεργήσει ένα απειροστικό άλµα 
ετεροεµφανιζόµενο ,  το οποίο µακροσκοπικά δεν διακρίνεται. Η 
απειροστική κίνηση διέπεται από νόµους και η κατάστασή της όταν 
αναλυθεί θα σηµάνει την εκκίνηση δηµιουργίας και σύστασης της 
ύλης.                    
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              Η ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΑΝ ΤΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ 
 
     Γνωρίζουµε τους θετικούς και τους αρνητικούς αριθµούς. Έτσι 
έχοµε το 5 και το –5 και όταν προστεθούν µας δίνουν το µηδέν, το 
τίποτε, το κανένα. Ανάλογα υπάρχουν και οι απειροστικές θετικές 
και αρνητικές κινήσεις, οι οποίες µπορούν να παρασταθούν µε 
διανύσµατα. ∆ύο απειροστικές κινήσεις  αντίθετης φοράς δίνουν 
σύνολο, άθροισµα µηδέν και το ζεύγος των δύο ίσων και αντίθετων 
απειροστικών κινήσεων υπάρχει µεταξύ ζωής και θανάτου αφού 
αναβοσβήνουν και είναι µηδενικό άθροισµα. Σαν άτοµα Είναι σαν 
άθροισµα δεν Είναι, είναι µηδέν. ∆ιαπιστώνουµε µία αντιστοιχία 
θετικής και αρνητικής κίνησης (απειροστικών) που βρίσκονται 
µεταξύ ύπαρξης και ανυπαρξίας εξαρτωµένων από την οπτική 
γωνία που εξετάζονται. 
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ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
                           ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ      
 
ΕΜΠΕ∆ΟΚΛΗΣ: «Ούτος την του παντός αρχήν Νείκος και Φιλίαν 
έφη και το της µονάδος νοερόν πυρ τον θεόν και συνεστάναι εκ 
πυρός τα πάντα και εις πυρ αναλυθήσεσθαι.» Ιππολύτου αιρέσεων 
έλεγχος Ι 3. 
Ερµηνεία: «Αυτός (ο Εµπεδοκλής) υποστήριζε ότι διέπει το παν η 
αντίθεση (η αγάπη και το  µίσος) και ο θεός είναι το νοερό πυρ της 
µονάδος (σ.σ. το νοερό πυρ µπορεί να είναι ο ωκεανός των 
απειροστικών κινήσεων) και τα πάντα συνίστανται και αναλύονται 
στο πυρ αυτό». 
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ: «Κόσµον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών 
ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί και έστιν και έσται πυρ 
αείζωον, απτόµενον µέτρα και αποσβεννύµενον µέτρα»  Κλήµης, 
Στρωµατείς  V 60. 
«Τον κόσµο αυτόν, αυτόν των πάντων , δεν δηµιούργησε κανένας 
από τους θεούς και τους ανθρώπους, αλλά ήταν είναι και θα είναι 
παντοτινό πυρ (σ.σ. δες παραπάνω χωρίο γιά την έννοια του 
πυρός) που ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο» 
ΖΗΝΩΝ: «Αρέσκει αυτώι τάδε . κόσµους είναι κενόν τε µη είναι» 
∆ιογένους Λαερτίου  IX 25 
«Αρέσει σ’ αυτόν το εξής : οι κόσµοι (σ.σ. η ύλη) είναι το Είναι και 
το κενό είναι το µη Είναι» 
ΜΕΛΙΣΣΟΣ: «το γαρ κενεόν ουδέν έστιν. ουκ αν είη το γε µηδέν 
ουδέ κινείται» Αριστοτέλης Φυσικά  111.18 
«∆ιότι το κενό είναι το µη Είναι. Λοιπόν δεν ήθελε Είναι το µηδέν 
βεβαίως και δεν κινείται» 
ΑΝΑΞΙΜΑΝ∆ΡΟΣ: «Προς δε τούτωι κίνησιν αϊδιον είναι,εν ηι 
συµβαίνει γίνεσθαι τους ουρανούς» Ιππολυτ. Αιρεσεων έλεγχος Ι 6 
«Επιπλέον η παντοτινή κίνηση είναι το Είναι, µε την οποία 
συµβαίνει να έγιναν οι ουρανοί. 
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ: «Κίνησιν δε και ούτος αϊδιον ποιεί..» Σιµπλίκιος, 
Φυσικά 24. 
«θεωρεί δε και τούτος (ο Αναξιµένης) ότι η κίνηση  είναι αιώνιος» 
 
 
 
 
                                                 13 
 



ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ: «Φησί δε ότι ει τι παρά το ον υπάρχει, τούτο ουκ 
έστιν ον. Το δε µη ον εν τοις όλοις ουκ έστιν»  Πλούταρχος ,Στρ. 5 
«Ισχυρίζεται (ο Παρµενίδης) ότι αν υπάρχει κάτι πέρα από το ον 
(το Είναι), αυτό είναι µη ον ( µη Είναι). Το δε µη ον δεν υπάρχει 
µέσα σε όλα». 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ: «Είναι δ’ έφασαν και οι Πυθαγόρειοι κενόν…» 
Αριστ. Φυσικά ∆6, 213b22 
«Πίστευαν οι Πυθαγόρειοι ότι το κενό είναι Είναι…» (σ.σ. µέχρι τον 
Πλάτωνα η ύλη ήταν το µη Είναι και το κενό και οι ιδέες ήταν το 
Είναι, αντίστροφα δηλαδή από αυτό που καθιερώθηκε αργότερα 
από τον Πλάτωνα). 
 ΠΡΟΚΛΟΣ (περί της κατά Πλάτωνα θεολογίας): «και γαρ το µη ον 
αυτό παρ’ ω και η απόφασις των όντων εστίν, οτέ µεν επέκεινα του 
όντος τιθέµενοι λέγοµεν ως αίτιον εστί και ως πρακτικόν των 
όντων.» 
«∆ιότι το µη ον (µη Είναι) και γύρω από αυτό υπάρχει η άρνηση 
των όντων, οπότε πέρα από το ον αν φθάσουµε, λέµε ότι είναι και 
αίτιο και δηµιουργό των όντων (σ.σ. το µη Είναι ,το µη Ον)» 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: “ Άλογον δε και το χώραν, τω κενώ ποιείν, ώσπερ 
ουκ αυτό χώραν τινά ούσαν. Αναγκαίον δ’ είπερ κινείται το κενόν, 
είναι αυτού τινά τόπον, εξ’ ου µεταβάλλει και εις ον» Φυσικά 
309b25. 
“Και παράλογο να αποδώσουµε χώρο στο κενό , διότι αυτό δεν 
έχει χώρο. Είναι δε αναγκαίο αν κινείται το κενό, να αποδώσουµε 
σε αυτό κάποιο χώρο, εκ της οποίας κίνησης µεταβάλλεται σε ον  
(σε Είναι)». (εδώ βλέπουµε ότι ο µέγας φιλόσοφος υποστήριξε ότι 
το άλµα, η κίνηση του κενού, το µεταβάλλει από µη Είναι σε Είναι) 
     Θα µπορούσαµε να δώσουµε περισσότερα χωρία και 
περισσοτέρων φιλοσόφων, αλλά «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν» .  
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                                                   2o 
     ΑΝΑΙΡΕΣΗ  ΤΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
                         ΚΑΙ  BIG BANG       
 
     Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΤΗΣ 
 
     Η θεωρία της Σχετικότητας είναι ένας λογικός µαθηµατικός 
φορµαλισµός που στηρίζεται σε δύο παραδοχές (τα δύο αξιώµατα 
της ισοδυναµίας των συστηµάτων αναφοράς στην περιγραφή των 
φαινοµένων και της σταθερότητας της ταχύτητας του φωτός 
ανεξάρτητα από την κίνηση του παρατηρητή). Το λογικό 
µαθηµατικό φορµαλισµό ακολουθεί η θεωρητική επένδυση στα 
µαθηµατικά συµπεράσµατα. 
     ∆ύο συµπεράσµατα της θεωρίας της Σχετικότητας είναι η 
διαστολή του χρόνου για κινούµενους παρατηρητές µε ταχύτητες 
παραπλήσιες του φωτός και για γεγονότα που συµβαίνουν σε 
σώµατα µε µεγάλες µάζες και συστολή του µήκους ενός χάρακα 
στα ίδια αντιστοίχως συστήµατα αναφοράς. Λέχτηκε ότι η θεωρία 
της Σχετικότητας βρήκε πειραµατική επιβεβαίωση. 
 
     ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 
     Η Ειδική και η Γενική θεωρία της Σχετικότητας αποδέχονται ότι 
οι ίδιοι νόµοι της φύσης θα ισχύουν σε όλα τα συστήµατα 
αναφοράς ( η Ειδική θεωρία για τα αδρανειακά συστήµατα και η 
Γενική για τα αδρανειακά και µη) στην περιγραφή των κινήσεων και 
των φαινοµένων. 
     Βάσει αυτού του αξιώµατος  θεωρούµε ισοδύναµο να 
περιγράψουµε την κίνηση των πλανητών από το σύστηµα 
αναφοράς του ήλιου µε την περιγραφή από το σύστηµα αναφοράς 
της γης. Τότε πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι νόµοι.  
     Το ηλιοκεντρικό σύστηµα περιέγραψε ο Newton λύνοντας την 
διαφορική εξίσωση κίνησης που διατύπωσε (θα την βρείτε σε ένα 
βιβλίο Μηχανικής ή Αστρονοµίας). Η λύση της είναι η εξίσωση 
έλλειψης των πλανητών και ισχύουν ο νόµος της παγκόσµιας 
έλξης, της διατήρησης της στροφορµής (και γενικότερα ισχύουν οι 
νόµοι κίνησης υλικού σηµείου). 
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     Όταν επιχειρήσουµε να περιγράψουµε την κίνηση των 
πλανητών από την γη, διαπιστώνουµε ότι πρέπει να υποθέσουµε 
ότι ο πλανήτης κάνει επίκυκλους (κύκλους µε κέντρο που 
διολισθαίνει πάνω στην περιφέρεια  του κυρίου κύκλου του 
πλανήτη γύρω από την γη)  Παρακάτω σχήµα από την φυσική  
Halliday - Resnick 
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     Αλλά όταν ο πλανήτης κάνει ένα επίκυκλο µε κέντρο την 
περιφέρεια ενός κύκλου, τότε αυξοµειώνει την ακτίνα του 
απόστασης από την γη και αυξοµειώνει και την γωνιακή ταχύτητα 
του κυρίου κύκλου. Μένει να υποθέσουµε (και ίσως πολύ βάσιµα) 
ότι ο πλανήτης είναι σαν µάζα δεµένη µε ελατήριο µε την γη και 
ένα από την άλλη µεριά µε τις µάζες του σύµπαντος. Υπάρχει ένα 
ζεύγος ελατηρίων την διεύθυνση γη – πλανήτης – σύµπαν και ένα 
άλλο στην κάθετη διεύθυνση του πρώτου και στο επίπεδο της 
τροχιάς (µάζες σύµπαντος – πλανήτης – µάζες σύµπαντος). Ο 
πλανήτης τότε ταλαντώνεται κατά µήκος των δύο αυτών ζευγών 
ελατηρίων και κάνει ένα επίκυκλο. Στην περιγραφή θα 
χρησιµοποιηθούν ασφαλώς οι νόµοι κίνησης  και έλξης, δεν θα 
χρησιµοποιηθεί πλέον ο νόµος διατήρησης της στροφορµής αφού 
έχουµε άσκηση δυνάµεων ελατηρίου στην τροχιά, αλλά το 
κυριότερο θα χρησιµοποιηθεί η δύναµη των ελατηρίων. 
     ∆ιαπιστώνουµε ότι επιπλέον δυνάµεις να λειτουργούν στο 
γεωκεντρικό σύστηµα από το ηλιοκεντρικό και στο ηλιοκεντρικό να 
ισχύει ο νόµος διατήρησης της στροφορµής, ενώ στο γεωκεντρικό 
να µην ισχύει επειδή υπάρχουν οι δυνάµεις στα ελατήρια. Το 
συµπέρασµα είναι ότι δεν ισχύουν οι ίδιοι νόµοι της φύσης επειδή 
οι δυνάµεις είναι διαφορετικές στο κάθε σύστηµα και οι µάζες 
υπολογίζονται διαφορετικές στο κάθε σύστηµα και οι ενέργειες. 
Τότε τα συστήµατα αναφοράς δεν είναι ισοδύναµα για την 
περιγραφή των κινήσεων που συµβαίνουν στην φύση µε τους 
ίδιους νόµους να διέπουν τα φαινόµενα και τις κινήσεις. 
 
          ΤΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
 
     Το δεύτερο αξίωµα για να κτισθεί η θεωρία της σχετικότητας 
είναι ότι το φως έχει πάντα την ίδια ταχύτητα και ανεξάρτητα από 
την κίνηση του παρατηρητή, είτε κινείται στην ίδια κατεύθυνση και 
φορά µε το φως είτε αντίθετα, είτε σε οποιαδήποτε άλλη 
κατεύθυνση  και σε ταχύτητες που να πλησιάζουν αυτή του φωτός. 
Το αξίωµα αυτό µπαίνει σαν µαθηµατική συνθήκη για την 
κατασκευή των µετασχηµατισµών Lorentz και είναι υπεύθυνο γι’ 
αυτούς και στην κατασκευή της Γενικής θεωρίας. 
     Όπως σηµειώσαµε παραπάνω δεν ισχύουν οι ίδιοι νόµοι σε 
δύο διαφορετικά συστήµατα αναφοράς (κατά πάσα πιθανότητα) 
και συνεπώς ερωτάται για τα δύο αυτά συστήµατα αναφοράς γιατί 
να ισχύει η ίδια ταχύτητα του φωτός;  
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     Οι φυσικοί βάσει αυτού του αξιώµατος που είναι λαθεµένο 
προσπάθησαν να εξηγήσουν το πείραµα Pound – Rebcka. 
Σύµφωνα µε το πείραµα αυτό πηγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων 
εξέπεµπε στην επιφάνεια της γης κύµατα συχνότητας ν , από ένα 
ύψος 20 µέτρων. Τα εξέπεµπαν προς την επιφάνεια της γης σε 
ευαίσθητους φωτοπολλαπλασιαστές . ∆ιαπιστώθηκε µία 
απειροστική αύξηση του φωτοπολλαπλασιαστικού ρεύµατος και 
έγινε η υπόθεση ότι  αυξάνεται η συχνότητα των φωτονίων όταν 
«πέφτουν» στην γη. Στο πείραµα αυτό θεωρήθηκε ότι η 
προσπίπτουσα συχνότητα είναι: 

                                 )1(' 2c
gL

+=νν       

(Μηχανική πανεπιστηµίου του  Berkeley σελ. 350) και g= 
επιτάχυνση της βαρύτητας, L= ύψος πρόσπτωσης, ν= συχνότητα 
πηγής και ν’= συχνότητα στους φωτοπολλαπλασιαστές.  
     ∆ιαπιστώθηκε µία ποσοστιαία αύξηση  :                                                 
∆ν/ν=  gL/c2 =2X10-15    (2.1). 
Θεωρώντας ότι για τα 20 αυτά µέτρα πρόσπτωσης επιταχύνονται 
τα φωτόνια, θα έχουµε : c’ = c+gt  , c’-c=gt =∆c. To t είναι µε καλή 
προσέγγιση : t = 20m / c = 6.67x10-8 sec        (2.2). 
Όπως γίνεται αντιληπτό η ποσοστιαία αύξηση του 
φωτοπολλαπλασιαστικού ρεύµατος και της συχνότητας όπως 
υποτέθηκε είναι προσεγγιστική ( η 2.1) και είναι περίπου ίση µε την 
ποσοστιαία αύξηση  της ταχύτητας του φωτός αφού ∆c= 
gt=6.54x10-7 και ∆c/c= 2.18x10-15    και εφ’ όσον το φως 
επιταχύνεται σε βαρυτικά πεδία.  
     Σηµειώνεται ότι πρέπει να γίνουν αποδεκτά δύο θέσεις:  

1) τα φωτόνια επιταχύνονται σε βαρυτικά πεδία, 
2) η ποσοστιαία αύξηση του φωτοπολλαπλασιαστικού 

ρεύµατος είναι ίση µε την ποσοστιαία αύξηση της 
ταχύτητας του φωτονίου. 

Τότε αφ’ ενός δεν παράγεται η θεωρία της Σχετικότητας και αφ’ 
ετέρου µεταβάλλεται µόνο η συχνότητα του φωτονίου και όχι το 
κύµα, ή µεταβάλλεται µόνο το κύµα και όχι η συχνότητα του 
φωτονίου. Η θέση ότι µεταβάλλεται µόνο το κύµα και όχι η 
συχνότητα του φωτονίου είναι µία διαφωνία µε το φαινόµενο 
Doppler όπως είναι διατυπωµένο. Σηµειώστε ότι στο πείραµα 
Pound- Rebcka έγινε αποδεκτό ότι τα φωτόνια έχουν βαρυτική 
µάζα και δεν µπορεί µία µάζα να µην επιταχύνεται σε βαρυτικά 
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πεδία και πρέπει να δούµε τι συµβαίνει µε το φαινόµενο Doppler. 
Ένα κουδούνι που κτυπά µε συχνότητα ν, την ίδια συχνότητα θα 
έχει και όταν βρίσκεται σε ένα τραίνο που πλησιάζει µε ταχύτητα. 
Όµως ακούγονται πυκνότερα τα κτυπήµατα όχι γιατί άλλαξε η 
συχνότητα των κτυπηµάτων, αλλά γιατί πύκνωσαν τα κύµατα που 
φέρουν τους κτύπους (µίκρυνε το µήκος κύµατος). Η συχνότητα 
είναι ν=1/ Τ. αντίστροφη δηλαδή της περιόδου κτυπήµατος και η 
περίοδος είναι χρόνος. Όταν δεχτούµε ότι ο χρόνος είναι απόλυτος 
και ρέει ο ίδιος και στα δύο συστήµατα αναφοράς, τότε και η 
περίοδος των κτυπηµάτων στο κινούµενο τραίνο και στην γη είναι 
η ίδια και συνεπώς και η συχνότητα. ∆ιαφέρει µόνο το µήκος 
κύµατος του φαινοµένου και δίνεται η εντύπωση ότι αλλάζει η 
συχνότητα. Έτσι και στο πείραµα Pound-Rebcka άλλαξε µόνο το 
µήκος κύµατος του φωτονίου και όχι η συχνότητα όταν 
επιταχύνθηκε το φωτόνιο. 
     Συµπερασµατικά η ταχύτητα του φωτός  δεν είναι σταθερή στα 
διάφορα συστήµατα αναφοράς της φύσης και δεν παράγεται η 
θεωρία της Σχετικότητας.    
 
           Η ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ    
 
     Έχοντας σαν συµπέρασµα η θεωρία της Σχετικότητας τον 
καµπύλο χωρόχρονο, θεωρεί ότι µία ακτίνα που θα διέλθει κοντά 
στην επιφάνεια του ηλίου θα καµτυλωθεί λόγω του βαρυτικού του  
πεδίου αλλάζοντας πορεία. Το 1919 στην ολική έκλειψη του ηλίου 
από την σελήνη  , παρατηρήθηκε ένα άστρο που από τους 
υπολογισµούς εθεωρείτο ότι ήταν πίσω από τον ήλιο και συνεπώς 
µη ορατό. Βγήκε το συµπέρασµα ότι καµπυλώθηκε η ακτίνα του 
από το βαρυτικό πεδίο του ήλιου και παρατηρούνταν πιο πάνω 
από την θέση του και ότι επιβεβαιώθηκε η θεωρία της 
Σχετικότητας. Όµως ο ήλιος έχει το στέµµα του και την ατµόσφαιρά 
του .Περίπου κυκλικά υπάρχουν στρώµατα αερίων που 
περιβάλλουν την πύρινη µάζα. Τότε οι ακτίνες του άστρου που 
βρίσκεται πίσω από τον ήλιο, διερχόµενες από την ατµόσφαιρα θα 
διαθλαστούν και από την άλλη πλευρά της ατµόσφαιρας θα βγούν 
µε διαφορετική κατεύθυνση. Έτσι σε µία έκλειψη του ηλίου µπορεί 
να φανεί ένα άστρο που βρίσκεται πίσω του λόγω διάθλασης από 
την ατµόσφαιρα και το φαινόµενο της διάθλασης δεν υπολογίστηκε 
από την θεωρία της Σχετικότητας. 
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           Η ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΗ 
 
     Οι αστρονοµικές παρατηρήσεις έδειξαν ότι σε µία περίοδο του 
Ερµή γύρω από τον ήλιο, ο άξονας της επιβατικής ακτίνας Ερµή-
ηλίου δεν επανέρχεται ακριβώς στην ίδια θέση µετά από µία 
περίοδο αλλά πηγαίνει ελάχιστα πιο µπροστά, 
υπερολοκληρώνοντας την κλειστή κίνηση . Σχηµατίζει η τελική 
θέση του άξονα  µε την αρχική 43’’ ανά αιώνα. 
Η θεωρία της Σχετικότητας εξήγησε το φαινόµενο. 
       Το φαινόµενο εξηγείται επίσης µε την κλασσική φυσική 
θεωρώντας ότι υπάρχει µία «διαταρακτική» δύναµη Κ’/r3 δίπλα 
στην δύναµη -Κ/r2.  Η διαφορική εξίσωση κίνησης του υλικού 
σηµείου που βρήκε ο Newton είναι: 
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και F(r) =δύναµη έλξης, ϑ = η γωνία της επιβατικής ακτίνας του 
πλανήτη και r= η ακτίνα µε L= στροφορµή. 
     Αν θέσουµε  F(r)  = (-K/r2) +(k’/r3)   η λύση είναι: 
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   όπου ο β= συντελεστής µετάπτωσης της γωνίας ϑ και αν είναι 
µεγαλύτερος από την µονάδα υπερολοκληρώνεται η κίνηση (β2=Κ’) 
και φ= αρχική συνθήκη. Η (2.4) γίνεται: 
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Έτσι επισηµαίνεται ότι η κλασσική φυσική µόνη της µπορεί να 
εξηγήσει το φαινόµενο αν υποθέσει µία διαταρακτική δύναµη να 
δρα δίπλα στην δύναµη αντιστρόφου τετραγώνου και θυµίζουµε ότι 
η διαταρακτική δύναµη είναι αντιστρόφου κύβου και µεις ήδη 
βρήκαµε δύναµη αντιστρόφου κύβου. 
 
                               Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ  mc2 
 
     Ο  Einstein µε κλασσικά επιχειρήµατα (κυτίο Einstein,διαλυµένο 
κυτίο Einstein, ειδική θεωρία της Σχετικότητας Α. French) απέδειξε 
ότι ένα φωτόνιο έχει ενέργεια Ε=mc2, όπως και ένα σωµάτιο. 
∆ηλαδή η κλασσική φυσική από µόνη της και µάλιστα µέσω του 
υποστηρικτή της, φθάνει στο συµπέρασµα της «σχετικιστικής» 
ενέργειας που βρίσκει άφθονη πειραµατική επιβεβαίωση.  
     Κάνοντας την αρχική υπόθεση (και αργότερα θα δούµε πως θα 
εξελιχθεί) ότι ένα σωµάτιο (ηλεκτρόνιο, πρωτόνιο και για όσους 
δέχονται ότι το πρωτόνιο αποτελείται από quarks, το quark) 
αποτελείται από ένα δεσµευµένο φωτόνιο που περιφέρεται κυκλικά 
όταν ηρεµεί το σωµάτιο και όταν ηρεµεί έχει µάζα mο (όπως 
υπέθεσε ο κ. Κοµηνός ,δες Ε=hν, σχετικότης, κβάντα. Νικηφοράκη) 
Σε µία δεδοµένη στιγµή το δεσµευµένο φωτόνιο στην ηρεµία θα 
έχει ορµή : I=moc 
Θεωρώντας ότι το σωµάτιο µετατοπίζεται στον χώρο, το 
δεσµευµένο φωτόνιο θα µετακινείται σαν µία απλωµένη 
περιστρεφόµενη έλικα. Σε κάθε σηµείο της έλικας θα βρίσκουµε το 
διάνυσµα της µεταφορικής ενέργειας του σωµατίου vex , την 
εσωτερική ταχύτητα vin παράλληλη προς την αρχική c όταν ήταν 
ακίνητο και την συνισταµένη ταχύτητα c επί της έλικας. Έτσι: 
                   c2 = vex

2 + vin
2         vin

2 = c2-v2             (v=vex) 
Θεωρώντας ότι η ορµή είναι σταθερή σε κάποιο σηµείο του 
δεσµευµένου φωτονίου, έχουµε  moc=mvin  και 
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Με την υπόθεση του δεσµευµένου φωτονίου, την αρχή διατήρησης 
της ορµής και την απόδειξη του τύπου της ενέργειας στο κυτίο, 
φθάνοµε στα συµπεράσµατα της θεµελιώδους σύγχρονης φυσικής. 
     Πρέπει να έχουµε υπ’ όψη ότι θεωρήσαµε το σωµάτιο σαν 
δεσµευµένο φωτόνιο µε ταχύτητα c και θα πρέπει να αναλύσουµε 
τι ακριβώς συµβαίνει «µέσα» στο µικροσωµάτιο . Εδώ κρατάµε την 
υπόθεση του δεσµευµένου φωτονίου σαν ένα σκαλοπάτι στην οδό 
προς την διατύπωση και περιγραφή της φύσης. 
     Η πειραµατική διαπίστωση ότι τα µιόνια που φθάνουν στην 
επιφάνεια της γης έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτών 
πάνω στην γη, δεν οφείλεται σε κάποια διαστολή χρόνου από την 
µεγάλη ταχύτητά τους, αλλά στο ότι η µεγαλύτερη µάζα των 
µιονίων είναι που δηµιουργεί το µεγαλύτερο χρόνο ζωής των. 
 
                                  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
     Το πλήγµα στα δύο αξιώµατα της θεωρίας της Σχετικότητας και 
ότι τα συστήµατα αναφοράς δυνατόν να µην είναι ισοδύναµα και 
ότι η ταχύτητα του φωτός επιταχύνεται και παράλληλα είναι 
διαφορετική στα διάφορα συστήµατα, οδηγεί στο να µη παράγεται 
η θεωρία της Σχετικότητας. Η περιγραφή της φύσης µένει µετέωρη 
αλλά πήραµε την «σχετικιστική» ενέργεια και µεταβολή της µάζας 
όταν έχουµε µεγάλες ταχύτητες του σωµατίου. Υιοθετήσαµε αρχικά 
την θεωρία του δεσµευµένου φωτονίου και θεωρούµε την ταχύτητα 
του  φωτός µεταβαλλόµενη έστω και µέσα σε µικρά όρια που δεν 
απαγορεύουν την ακινητοποίηση του φωτός (τελευταία πειράµατα 
µιλούν για ακινητοποίηση του φωτός). 
     Απόρροια της αναίρεσης της θεωρίας της Σχετικότητας είναι ότι 
ο χρόνος είναι απόλυτος και ρέει σε ίσα διαστήµατα σε όλα τα 
συστήµατα αναφοράς και ότι ο χώρος είναι Ευκλείδιος ακόµη και 
αν υπάρξει βαρυτική καµπύλωση του φωτός όταν περνά κοντά 
από τα άστρα. 
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                         Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ BIG BANG 
 
     Οι αστρονοµικές παρατηρήσεις και µάλιστα η  ερυθρή 
µετατόπιση των ακτινοβολιών που εκπέµπει η συντριπτική 
πλειοψηφία των γαλαξιών, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι αυτοί 
αποµακρύνονται και ότι το σύµπαν µοιάζει µε ένα µπαλόνι που 
φουσκώνει και τα αστρικά σώµατα αποµακρύνονται µεταξύ τους. 
Αυτή η διαστολή οδήγησε στο συµπέρασµα ότι αν πάµε πίσω στο 
χρόνο για µεγάλη διάρκεια , το σύµπαν ξεκίνησε από µία έκρηξη  
µιάς υπέρπυκνης µάζας. Η µάζα είχε έκταση της τάξης των 10-33 m 
και µε την έκρηξη άρχισε µία συνεχής διαστολή και τα στάδια 
δηµιουργίας της ύλης διήλθαν µε αυτό το σκηνικό. 
     Η ακτινοβολία υποβάθρου (backround radiation) που 
ανακαλύφθηκε τα τελευταία χρόνια και η οποία έχει θερµοκρασία 
της τάξης των 2.5 Κ, προέρχεται από όλα τα σηµεία του 
σύµπαντος και από χώρους όπου δεν υπάρχουν άστρα. 
Θεωρήθηκε σαν απόδειξη της θεωρίας της Big Bang επειδή 
εκλήφθηκε σαν ακτινοβολία που προέρχεται από εκείνη την αρχική 
έκρηξη και είναι απόηχός της. 
     Η ακτινοβολία υποβάθρου είναι µία θερµική ακτινοβολία που 
µοιάζει µε την κατανοµή ακτινοβολίας του µαύρου σώµατος που 
ανέλυσε ο Plank.Όπως σε εκείνη την ακτινοβολία αυτή προήλθε 
από υλικά σώµατα που θερµαίνονται, έτσι και η ακτινοβολία 
υποβάθρου που είναι τόσο χαµηλή προέρχεται από τις αέριες 
ψυχρές µάζες του σύµπαντος τις ενδογαλαξιακές και ενδοαστρικές, 
οι οποίες ακτινοβολούν αυτά τα φωτόνια. Με αυτή την εκδοχή η 
ακτινοβολία υποβάθρου δεν είναι απόηχος της Big Bang στην 
οποία θα θέσουµε µερικά βασικά ερωτήµατα για να απαντήσει και 
σε αρνητική περίπτωση θα πρέπει να την απορρίψουµε ή να 
περιµένουµε µία απίθανη µελλοντική απάντηση σε αυτά. 
Τα ερωτήµατα είναι: 

1) Από µία αρχική έκρηξη πως όλα τα ηλεκτρόνια και τα 
πρωτόνια και τα νετρόνια στις ίδιες συνθήκες είναι ίδια; 

2)  Η έκρηξη της ΤΝΤ  και του ατόµου συµβαίνει ανάµεσα σε 
µόρια, άτοµα , πυρήνα µε πρωτόνια και νετρόνια και αυτά 
τα σωµατίδια απέχουν µεταξύ τους κάποια απόσταση και 
έχουν ενέργεια. Στην υπέρπυκνη ύλη πως είναι δυνατό να 
έγινε έκρηξη αφού δεν υπήρχαν διακριτά σωµατίδια ; 

3)  Τι ήταν αυτό που οδήγησε από την αρχική «ουσία» των 
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     quarks να σχηµατισθούν σωµατίδια , πως προήλθαν τα       
φωτόνια, η ενέργεια πως ήταν εγκλωβισµένη στην υπέρπυκνη 
µάζα, τα άτοµα τα µόρια πως προήλθαν , το DNA και το 
κύτταρο πως σχηµατίστηκαν ; 
4) Ο χώρος που προσδιόριζε η υπέρπυκνη ύλη των 10-33 m , 

γύρω της προσδιόριζε χώρο και τι είναι τότε ο χώρος ; 
5) Η υπέρπυκνη ύλη προϋπήρχε; Υπήρχε αν προϋπήρχε 

χρόνος και τι είναι ο χρόνος; 
6) Αν δεν προϋπήρχε  ύλη πως δηµιουργήθηκε και αν 

προϋπήρχε τι είδους ύλη ήταν αυτή, τι είναι η ύλη και τι 
είναι η µάζα; 

7) Η έκρηξη ήταν αυθόρµητη ή κάποιο ον την προκάλεσε 
οπότε πρέπει να προσδιορισθεί το ον αυτό και η επίδρασή 
του; 
Κάτω από το βάρος αυτών των ερωτηµάτων λυγίζει η 
θεωρία της Big Bang και αναζητούµε µία θεωρία που θα 
απαντήσει  σε όλα τα ερωτήµατα και η οποία θα 
προϋποθέτει σαν αναγκαία την ανάπτυξη που έγινε στο 
πρώτο κεφάλαιο. Θυµηθείτε ότι οι θεωρίες σχηµατίζονται 
από λέξεις-έννοιες και οι έννοιες είναι ατελείς επειδή δεν 
απηχούν πλήρως στην κατάσταση που περιγράφουν, 
οπότε οι θεωρίες που χρησιµοποιούν πολλές λέξεις είναι 
περισσότερο ατελείς. 
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                                ΓΕΝΕΣΙΣ 

 
      «Εν αρχή εποίησε ο θεός τον ουρανόν και την γην. Η δε γη 
ην αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, 
και πνεύµα θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος…» 
 
      ΑΙΤΙΑΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΣ 
 
     Η αόρατος και ακατασκεύαστος γη µπορεί να εννοηθεί ότι ήταν  
άϋλο λογισµικό του ύδατος, δηλαδή του ωκεανού των 
απειροστικών κινήσεων (αυτό είναι το ύδωρ) και το λογισµικό 
τιθάσευσε την «άβυσσο» και το σκότος. Το πνεύµα θεού ήταν αυτό 
το άϋλο λογισµικό και από την αρχή προσδιορίζονταν η εξέλιξη 
στην γένεση της γης και του ουρανού. Ο θεός τότε δεν είναι κάποιο 
αυτόνοµο ον αλλά είναι αυτή η έκφανση της ύλης µαζί µε το άϋλο 
λογισµικό, τον Λόγο και το αξίωµα είναι ότι ο άϋλος Λόγος 
«υπάρχει» ή συνεπώς «προϋπάρχει». 
 
          ΤΟ ΥΠΕΡΛΟΓΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΟ ΕΙΝΑΙ 
 
     Θεωρούµε ότι δεν υπήρχε τίποτε, ήταν το απόλυτο κενό χωρίς 
χώρο γιατί δεν θα είχε έννοια και χωρίς χρόνο αφού δεν υπήρχε 
κίνηση. Το κενό αυτό το θεωρούµε σαν κάτι, Κάτι που µε τις 
εννοιές µας µπορούµε να το ονοµάσουµε Ον, αλλά φιλοσοφικά και 
κυριολεκτικά ήταν µη Ον για την συνείδησή µας. ∆εν το 
προσδιορίζουµε µε έννοιες και ιδέες, αλλά το θεωρούµε Κάτι. Αυτό 
το Κάτι είναι για τους λόγους αυτούς είναι πάνω από την λογική, 
έξω από την συνείδησή µας, είναι Κάτι το υπέρλογο. 
     Το υπέρλογο, το µη Ον, το απόλυτο Μηδέν προβαίνει σε 
πράξεις, ενεργεί για να ξεφύγει από την µοναξιά του, αυτό 
προσδιορίζουµε ότι συµβαίνει και αυτό συνυπήρχε µε τον άϋλο 
Λόγο και διέπονταν από αυτόν. Αφού ο Λόγος συνυπήρχε τότε 
προβάλλει σαν νοµοτέλεια ότι το κενό γεννά. Αν ο Λόγος ήταν 
επόµενος του κενού και προερχόµενος από αυτό, τότε το κενό 
γεννά το Είναι και  τον Λόγο.Επειδη όµως γνωρίζουµε ότι δύο όντα 
οµοειδή συνουσιάζονται και γεννούν,  θεωρούµε ότι ο Λόγος 
 
                                                 25 



 συνυπήρχε και προϋπήρχε µε το κενό το οποίο γονιµοποίησε   . Ο 
Λόγος ήταν ο τρόπος διαγωγής του κενού ,που γέννησε τις 
απειροστικές κινήσεις. Αν δεν προϋπήρχε ο Λόγος αλλά 
γεννήθηκε, το προϋπάρχον κενό θα είχε τον Λόγο του της 
γέννησης  και οδηγούµαστε και πάλι ότι ο Λόγος προϋπήρχε. Ο 
Λόγος είναι ο τρόπος ύπαρξης του κενού και ο τρόπος ύπαρξης 
της ύλης. Ο Λόγος έχει µέσα του την συγγένειά του και µε το κενό 
και την ύλη και µεσολαβεί στην γέννηση των απειροστικών 
κινήσεων που είναι η απαρχή της ύλης. ∆ιέπει και το κενό και την 
ύλη. Ο Λόγος είναι αυτός ο αυτόνοµος θεός, που συνυπάρχει και 
διέπει το Μηδέν και διέπει και την γενόµενη ύλη. 
     Το Υπέρλογο κενό µε τον Λόγο γεννούν τις απειροστικές 
κινήσεις κάτι σαν ίδιον, ιδιότητα του κενού µε την µεσολάβηση του 
Λόγου.  
 
                       ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ  CASIMIR                                                  
 
 

 

 
Σχήµα 2.17 της Φυσικής Στοιχειωδών Σωµατίων 
Παν. Τσιλιµίγκρα 
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     Όταν πάρουµε δύο επίπεδες παράλληλες πλάκες αγώγιµες, 
χωρίς ηλεκτρικό δυµαµικό και σε µικρή απόσταση σε κενό, 
έλκονται. O Spaarnay µέτρησε την δύναµη του πειράµατος αυτού 
του Casimir και βρήκε ότι η δύναµη έλξης ακόµη και αν η 
θερµοκρασία τείνει στο απόλυτο µηδέν, ότι είναι : 
                              F = AS/a4          (3.1) 
Όπου : S=επιφάνεια κάθε µιάς πλάκας,  a= απόσταση πλακών και  
Α µία σταθερά =1.3x10-18 erg.cm  . 
     Όπως είναι γνωστό η Φυσική δέχεται βαρυτικές, ηλεκτρικές, 
µαγνητικές, πυρηνικές και ηλεκτρασθενείς έλξεις και 
διαπιστώνουµε ότι η (3.1) δεν υπάγεται σε καµµία περίπτωση. Θα 
επιχειρήσουµε και από αυτή την δύναµη να δοµήσουµε την ύλη, 
αλλά πρώτα να δώσουµε την εξήγηση που προτάθηκε για το 
φαινόµενο. Η υπόθεση που έγινε ήταν ότι ταλαντώθηκε το κενό 
µεταξύ των πλακών και δηµιουργήθηκαν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
που προκάλεσαν την έλξη. Αυτά τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα 
δηµιουργήθηκαν από το µηδέν, ταλαντώθηκε το κενό µόνο µε την 
ύπαρξη των αγώγιµων αφόρτιστων πλακών. Το κενό δηλαδή 
διεγείρεται και ταλαντώνεται µε κατάλληλες συνθήκες, αυτό το 
φαινόµενο είναι «επενδυµένο» από τον Λόγο που διατυπώσαµε. 
     Η δύναµη έλξης µεταξύ των πλακών προήλθε από την διέγερση 
του κενού που υπήρχε µεταξύ των µορίων, ατόµων, στοιχειωδών 
σωµατίων των πλακών. Τότε η έλξη των πλακών θα προέρχεται 
από έλξη π.χ. δύο σωµατίων, ένα σε κάθε πλάκα και πολλών 
σωµατίων ταυτόχρονα. Όµως τώρα τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια 
είναι φορτισµένα σωµάτια όπως γνωρίζουµε, ή κάνουµε την 
υπόθεση ότι οι πλάκες συνίστανται από ιόντα που και πάλι είναι 
φορτισµένα σωµάτια και προκαλούν µε ηλεκτροµαγνητικούς 
παλµούς την έλξη Casimir. Κάτω από την ουδετερότητα φορτίου 
των πλακών του Casimir, υπάρχουν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και τα 
ιόντα των πλακών τα οποία είναι «φορτισµένα» και αυτά είναι η 
απόληξη των διεγειροµένων ταλαντώσεων. Όπως γνωρίζουµε το 
spin των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων είναι το ίδιο, όµως η 
ακτίνα του ενός και του άλλου είναι διαφορετικές και µπορούµε να 
αποδώσουµε το ηλεκτρικό φορτίο στην κατανοµή και κίνηση των 
µαζών που θα εξετάσουµε. Σηµειώνεται ότι η αναφορά στο 
πείραµα Casimir έγινε για να επισηµανθεί ότι τα φορτισµέµα 
σωµάτια διεγείρουν το αναµεταξύ τους κενό σε κατάλληλες 
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συνθήκες και ας προχωρήσουµε πως «στέκει» ένα άτοµο 
υδρογόνου για απλούστευση και οτι δρόµος αυτός θα µας 
οδηγήσει να διατυπώσουµε τις συνθήκες απαρχής του σύµπαντος. 
 
                     ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 
 
     Θεωρούµε ένα άτοµο υδρογόνου στο οποίο περιφέρονται 
«πλανητικά» τα ελκόµενα πρωτόνιο και ηλεκτρόνιο περί το κέντρο 
µάζας. Τα δύο σωµάτια λόγω του φαινοµένου Casimir θα 
διεγείρουν το αναµεταξύ τους κενό και θα παράγονται 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Από την άλλη µεριά, τα φορτισµένα 
σωµάτια επιταχύνονται και συνάγεται και πάλι ότι θα εκπέµπονται 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. Άρα είναι αδιαµφησβήτητο γεγονός η 
εκποµπή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και θεωρούµε ότι ο Λόγος 
που διέπει το φαινόµενο είναι η κβάντωση της διεύθυνσης 
εκποµπής και λήψης από το άλλο σωµάτιο. Παράλληλα θα 
διεγείρεται και το κενό και άλλα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα θα 
παράγονται και θα απορροφώνται από τα σωµάτια. Το πρωτόνιο 
και το ηλεκτρόνιο λόγω της ίδιας κυκλικής συχνότητας 
περιστροφής περί το κέντρο µάζας θα εκπέµπουν ίδιας 
συχνότητας φωτόνια τα οποία στην πραγµατικότητα θα τα 
ανταλλάσσουν. ∆εν θα πέσουν ποτέ το ένα πάνω στο άλλο τα δύο 
σωµάτια , επειδή µε την ανταλλαγή αναπληρώνουν την ενέργεια 
που εκπέµπουν. 
     Σηµειώνεται ότι µπορεί να εκπέµπεται το ηλεκτροµαγνητικό 
κύµα λόγω επιτάχυνσης του φορτίου, όµως τα παραγόµενα 
κύµατα του κενού µεταξύ των φορτίων, οδεύουν και οδηγούν τα 
άλλα κύµατα πάνω στα σωµάτια που αλληλεπιδρούν. 
     Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που εκπέµπονται λόγω 
επιτάχυνσης φορτίου και τα άλλα που προέρχονται από την 
διέγερση του κενού, είναι οι φορείς έλξης των ηλεκτρονίων και των 
πρωτονίων νετρονίων ενός ατόµου ,των ατόµων µεταξύ τους και 
των µορίων και γιατί όχι και των ουρανίων σωµάτων που 
«δουλεύουν» όπως οι πλάκες του Casimir. 
     Επισηµάναµε ότι το κενό µεταξύ των φορτισµένων σωµατίων 
διεγείρεται, ταλαντώνεται και παράγονται τα ηλεκτροµαγνητικά 
κύµατα και καταχωρούµε αυτή την διαδικασία στην Λογική που 
διέπει τα φαινόµενα. Ανακαλύπτοντας αυτή την λογική που διέπει 
τα φαινόµενα, θα οδηγηθούµε στην Λογική που διήπε την γένεση 
του Είναι, την γένεση απείρων ίσων και αντίθετων κινήσεων απει- 
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ροστικών, κατά ζεύγη παραγόµενες. 
 
                      TO ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΚΥΣΤΕΣ 
                      
     Ο Λόγος που διήπε το κενό το οδήγησε να «γεννήσει» ένα ή 
περισσότερα ζεύγη απειροστικών κινήσεων και το καθένα ζεύγος 
αποτελούνταν από αντίθετες απειροστικές µετατοπίσεις του 
απειροστικού κενού  που «ετεροεµφανίζονταν» χωρικά και τοπικά. 
Αυτό το ζεύγος ή τα ζεύγη διέγειραν το κενό και προσδιόρισαν τη 
γέννηση απείρων απειροστικών κινήσεων που γέµισαν το χώρο 
και σε µία χαοτική διάταξη. Μέσα στην άβυσσο πρόβαλε το 
ζωηφόρο χάος και η ζωή αναδεύει πλέον. Ο Λόγος είναι αυτός που 
θα «αποφασίσει» για την τύχη αυτής της κατάστασης και ο Λόγος 
που βρίσκει αυτή την κατάσταση εµπλουτίζεται µε την ύπαρξη που 
φέρει ένας ελκυστής. Ο ελκυστής όπως λέει και η λέξη, είναι κάτι 
που έλκει την ύλη προς µία τροχιά ενός κύκλου ή την έλκει σε ένα 
σηµείο όπου εξελίσσεται η τροχιά. 
     Όταν διεγείρουµε σε ταλάντωση ένα εκκρεµές ή µία µάζα 
δεµένη µε ελατήριο, θα γίνει ταλάντωση η οποία θα σβήνει 
διαδοχικά και η µάζα θα ισορροπήσει σε ένα σηµείο. Θα ισχυριστεί 
κάποιος ότι υπάρχει η τριβή για να καταλήξει εκεί η µάζα, αλλά δεν 
παύει το σηµείο ισορροπίας να είναι ένας ελκυστής στις τροχιές 
ταλάντωσης της µάζας. Στο διάγραµµα των φάσεων του 
φαινοµένου έχουµε µία σπείρα που ελίσσεται προς το κέντρο των 
τροχιών και σβήνει σ’ αυτό το κέντρο. 
      Ένα άλλο παράδειγµα ελκυστού είναι και η οπή του νεροχύτη. 
Το νερό σχηµατίζει µία δίνη, ακολουθεί µία έλικα που σβήνει στην 
οπή και η οποία είναι ο ελκυστής. 
     Στην ανάλυση του ατόµου που κάναµε παραπάνω, 
υποστηρίχθηκε η παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που 
ανταλλάσσονται από τα φορτία που περιστρέφονται περί το κέντρο 
µάζας και παράλληλα έχουµε διέγερση του κενού όπως οι πλάκες 
του Casimir οπότε θα είχαµε διαρκή φόρτιση του σωµατίου µε 
ενέργεια και µάζα. Αυτό όµως δεν συµβαίνει επειδή στο κέντρο του 
σωµατίου υπάρχει ένας ελκυστής (µαύρη τρύπα) όπως η οπή του 
νεροχύτη και εκεί σβήνουν τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, αφού 
ακολουθήσουν µία µειούµενη ελικοειδή τροχιά προς το κέντρο. 
Έχουµε λοιπόν µία διαρκή παραγωγή ηλεκτροµαγνητικών 
κυµάτων στην διέγερση του κενού µεταξύ των σωµατίων των ατό- 
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µων και τα κύµατα «πέφτουν» στα σωµάτια και κατόπιν ελικοειδώς 
κατευθύνονται στον ελκυστή της µαύρης τρύπας του κέντρου τους. 
     Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που ήδη επισηµάναµε έχουν µάζα 
και ενέργεια και συνιστούν τα σωµάτια όπως περιγράφηκε. Το 
δεσµευµένο φωτόνιο του κ. Κοµηνού αντικαθίσταται µε πολλά 
φωτόνια που έλκονται στην µαύρη τρύπα του σωµατίου και το spin 
είναι η µέση κατάσταση της δίνης αυτής. 
     Ενώ το ηλεκτρικό πεδίο εκδηλώνεται και έλκει το ένα σωµάτιο 
ένα άλλο µε την εκποµπή ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, το 
µαγνητικό πεδίο είναι οµαδικές κινήσεις των απειροστικών 
αλµάτων, επειδή επηρεάζεται ο χώρος από την ύπαρξη του 
ελκυστή του σωµατίου. 
     Επαναλαµβάνοντας το σωµατίδιο είναι µία χαοτική κατάσταση 
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων που συνίστανται από απειροστικές 
κινήσεις και τα οποία ελισσόµενα σπειροειδώς  πίπτουν στο 
κεντρικό απειροστικό κενό όπου εδράζεται ο ελκυστής και είναι ο 
ελκυστής, παράγονται δε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα στους 
ενδοατοµικούς κενούς χώρους που καταλήγουν στα σωµατίδια και 
ακολουθούν την πορεία του προς το µηδέν. 
     Το λογισµικό της κβάντωσης της ενέργειας και της µάζας του 
σωµατίου (και του spin και της µαγνητικής ροπής) συνοδεύεται µε 
την κβάντωση της ακτίνας του σωµατίου. Η ακτίνα και η δίνη των 
ελισσόµενων ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων προσδιορίζει την έννοια 
του φορτίου, την δύναµη που θα ασκήσει ένα σωµάτιο σε κάποιο 
άλλο και η οποία δύναµη θα γίνει µε ανταλλαγή ηλεκτροµα-
γνητικών κυµάτων. 
     Ο Λόγος, ο τρόπος δηλαδή ύπαρξης της ύλης, προσδιορίζει τα 
ποσοτικά µεγέθη και τον τρόπο ύπαρξης του ατόµου από τα 
στοιχειώδη σωµάτια. Το άτοµο «στέκει» σε πλανητικές τροχιές των 
σωµατιδίων γύρω από το κέντρο µάζας τους. Υπάρχουν και 
ηλεκτρόνια µε µηδενική στροφορµή και αυτά αντισταθµίζουν την 
ηλεκτρική τους έλξη αντιστρόφου τετραγώνου µε  την αντίθετη , 
µαγνητική άπωση, η οποία προέρχεται από το µαγνητικό πεδίο 
που παράγουν τα κινούµενα µε ταχύτητα c ηλεκτροµαγνητικά 
κύµατα που προσδιορίζουν το φορτίο. Αυτά τα ελικοειδώς 
περιστρεφόµενα κύµατα απαρτίζουν το φορτίο που προσδιορίζει 
το µαγνητικό πεδίο. Αν συµβουλευτείτε την φυσική Ohanian θα 
διαπιστώσετε ότι δύο ηλεκτρικοί δακτύλιοι µε περιστρεφόµενα 
φορτία µε ταχύτητα c , έχουν µαγνητικά πεδία τα οποία όταν είναι 
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αντιπαράλληλοι οι δακτύλιοι εξουδετερώνουν την ηλεκτρική έλξη 
των περιστρεφόµενων φορτίων. Η ισορροπία των αντιπαράλληλων 
δακτυλίων γίνεται στις µέσες κβαντικές ακτίνες. 
     Ο Λόγος, αυτός ο Λόγος, προσδιορίζει τους ελκυστές ,κατόπιν 
τον τρόπο ύπαρξης του ατόµου, κατόπιν του µορίου και αργότερα 
των µακροµορίων και του κυττάρου. 
     Γίνεται αισθητή η ανάγκη να διατυπωθεί η διαφοροποίηση από 
την κβαντική Φυσική της εξίσωσης Schroedinger  αφού υιοθετούµε 
πλανητικές τροχιές ή παλµό ελατηρίου χωρίς στροφορµή των 
ατοµικών σωµατιδίων.  
     Θα έπρεπε να αναφέρουµε αφού είµαστε στην Γένεση, ότι το 
χάος των απειροστικών κινήσεων τιθασεύτηκε σε ηλεκτρο-
µαγνητικά κύµατα και αυτά είναι ζεύγη σωµατίων, ενός θετικού και 
ενός αρνητικού φορτίου, τα οποία οδεύοντα πάλλονται εγκαρσίως 
και διαµήκως. Το κάθε σωµάτιο έχει τον ελκυστή του και οι δύο 
ελκυστές αλληλοσυµπληρώνονται. Αυτοί οι ελκυστές υποχρεώνουν 
τις απειροστικές κινήσεις σε κυκλικές τροχιές γύρω τους και 
πιθανόν µία ανάλυση συνηµιτόνου σε σειρά Fourier θα έδινε 
άπειρους όρους µε διαφορετικό πλάτος και συχνότητα ηµιτόνων 
και αυτά να παριστούν τις θέσεις των τροχιών. Ας αναφερθούµε 
στην εξίσωση Schroedinger και την ατοµική δοµή για να 
αναλύσουµε και τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα. 
 
        H ΧΡΟΝΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΞΙΣΩΣΗ SCHROEDINGER 
 
     Αυτή είναι: 

                      )()()(
2 2

22

xExxU
dx
d

m
ψψψ

=+−
h

   

και U(x) είναι η δυναµική ενέργεια του σωµατίου, m η µάζα του, Ε η 
ενέργειά του και η λύση είναι:     
                                   iKxe=ψ
και Κ είναι ο κυµαταριθµός του σωµατίου. Όπως είναι γνωστό  
                  )sin()cos( kxiKxeiKx +=
και υποστηρίζουµε ότι το cos(Kx) αντικατοπτρίζει την κίνηση των 
δεσµευµένων φωτονίων µε µέση ταχύτητα c και µε κυµαταριθµό Κ 
και η φανταστική κύµανση αντιστοιχεί στην κύµανση του µηδενός, 
του κενού που είναι και ελκυστής. 
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Είναι λογικό τότε ότι όταν έχουµε ένα πλήρες κύµα για την 
ταλάντωση, ήτοι ακέραιο Κ, πραγµατοποιείται τόσες φορές το 
σωµάτιο όσες φορές το κύµα ολοκληρώνεται και χρειάζεται ένα 
κύµα για να έχουµε ένα σωµάτιο οπότε αποκλείεται η 
πιθανοκρατική αντίληψη ως προς την ενέργεια και την θέση του 
σωµατίου. 
     Εδώ χρειάζεται λίγη προσοχή για να αιτιολογήσουµε την 
πιθανοκρατία της κβαντικής φυσικής.  Θεωρήθηκε λοιπόν ότι σε 
σφαιρικές συντεταγµένες είναι ψ(x)=ψ(r) οπότε; 
                   e  ψ (r)=ψ(r,θ,φ)=R(r)Θ(θ)Φ(φ) =iKx

δηλαδή ισούται µε µία ακτινική κατανοµή R(r)  και τις κατανοµές 
Θ(θ) και Φ(φ) για τις δύο γωνίες των σφαιρικών συντεταγµένων. 
Θα προσέξατε ότι την µεταβλητή x την αντικαταστήσαµε µε την 
µεταβλητή της ακτίνας r και φυσικά αξιώνουµε ότι µεταβάλλεται και 
είναι συνεχής και όχι ότι έχει µία συγκεκριµένη τιµή . Φυσικά 
χρειάζεται  η φυσικοφιλοσοφική ερµηνεία της συνάρτησης ψ που 
δόθηκε. Η µεταβλητή x µπορεί να εκτείνεται από το µηδέν έως το 
άπειρο, οπότε και η r στην συνάρτηση R(r) θα πρέπει να εκτείνεται 
επίσης και ας είναι συγκεκριµένη. Εµείς είµαστε εκείνοι που 
προσδιορίσαµε τα όρια της r να είναι άπειρα οπότε και η πιο 
πιθανή τιµή της είναι η πραγµατική ακτίνα . 
     Από την φύση τους οι Θ(θ) και η Φ(φ) που περιγράφουν 
γωνιακές κατανοµές είναι περιοδικές και µόνο η R(r) είναι 
µεταβαλλόµενη και µη περιοδικά. Η πιθανοκρατική ερµηνεία 
προέρχεται από την παραδοχή x=r  και ανοίχτηκε ένας δύσκολος 
τρόπος περιγραφής της φύσης χωρίς η ερµηνεία να είναι 
ρεαλιστική. Υιοθετώντας ότι το σωµάτιο πραγµατώνεται σε ένα 
πλήρες κύµα του δεσµευµένου φωτονίου και σηµειώνοντας ότι 
στην χρονοανεξάρτητη εξίσωση γίνεται η παραδοχή x=r που 
µεταβάλλονται από µηδέν έως άπειρο, ξεφεύγουµε από µία 
καταναγκαστική ερµηνεία πιθανοτήτων και ο ντετερµινισµός στο 
σωµατίδιο είναι πλέον γεγονός, σαν απόρροια των χαοτικών 
κινήσεων των δεσµευµένων φωτονίων. 
     Αποκαλύπτεται λοιπόν ότι η Γένεση διεξήχθη και ξεκίνησε από 
πέλαγος απειροστικών και αντίθετων αλµάτων του κενού που 
δεσµεύτηκαν µε ελκυστές σε φωτόνια και αυτά µε την σειρά τους 
µπορούν να δεσµευτούν σε σωµάτια. Ο Λόγος είναι αυτός που 
αποφασίζει για τους ελκυστές και την δράση τους και την 
λειτουργία της ύλης. 
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                 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ MAXWELL 
 
Αυτές οι εξισώσεις σε ολοκληρωτική µορφή, για τα ηλεκτροµα-
γνητικά κύµατα   είναι; 
 

1) ε ∫0 Ε.dS  =0 

 
       2)       ∫ B.dS  =0   

 

       3)        ∫ B.dl  =
dt

d EΦ
00εµ               και     2

00 /1 c=εµ

 

       4)         ∫ E.dl= -
dt

d ΒΦ
 

 
       και dS = απειροστική επιφάνεια κλειστού ολοκληρώµατος 
             Ε= ηλεκτρικό πεδίο µε διηλεκτρική σταθερά ε0 
             Β= µαγνητικό πεδίο µε µαγνητική διαπερατότητα µ0  
             Και dl η απειροστική απόσταση έκτασης του πεδίου 
             ΦΕ και ΦΒ η ηλεκτρική και η µαγνητική ροή. 
     Θεωρούµε ένα πυκνωτή που διαρέεται µε εναλλασσόµενο 
ρεύµα. Εάν η απόσταση των πλακών είναι ακέραιο πολλαπλάσιο 
των µηκών κύµατος του εναλλασσοµένου ρεύµατος, στον 
ενδιάµεσο χώρο κυκλοφορούν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που 
περιγράφουν οι τέσσερις εξισώσεις. Το ηλεκτρικό πεδίο 
δηµιουργείται από τα δύο φορτία του φωτονίου και το µαγνητικό 
από την κίνηση των φορτίων. 
Έχοµε δε :     ∫=ΦΕ E.dS  και ∫=Φ B B.dS  οπότε: 

 

                ∫ B.dl=(1/c2) ∫dt
d

E.dS 

                

                 ∫ E.dl= ∫dt
d

B.dS 
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Θεωρούµε στιγµιαία σταθερά τα Β, Ε και σε ακτίνα r που 
περιβάλλει το κέντρο του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος και το οποίο 
βρίσκεται στο κέντρο µάζας του φωτονίου µε τα δύο φορτισµένα 
σωµάτια που πάλλονται εγκάρσια και διαµήκως, οπότε θα έχουµε 

αφού γνωρίζουµε ότι  
dt
dr

dr
dr

dt
dr 22

=   : 

 
      

               2πrB=(4π/c2)E
dt

dr 2

  και   

   

                      Β=(4/c2)
dt
dr

E=(4v/c2)E   και 

 
                       Ε=4vΒ      οπότε   v=c/4 
Αυτό σηµαίνει ότι η ακτινική διάδοση του πεδίου του 
ηλεκτροµαγνητικού κύµατος είναι τέσσερις φορές µικρότερη του 
φωτός σε εγκάρσια διεύθυνση και αυτό είναι ένα παράδοξο που 
οδηγεί η αδυναµία των ανθρωπίνων θεωριών. 
     Στην περίπτωση κυκλικής περιφοράς φορτίου µε δεδοµένο Ε, 
ακτινοβολείται εγκάρσιο πεδίο ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. Σε 
περίπτωση του νόµου αντιστρόφου τετραγώνου θα είναι: 
               

                  E=
rc

ea
2

0

sin
4

1 ϑ
πε

            και α= η  επιτάχυνση 

Στην περίπτωση που θα δεχτούµε τον νόµο αντιστρόφου κύβου 
που υποδείξαµε, τότε στον παρονοµαστή η ακτίνα είναι στο 
τετράγωνο. ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο 
φθίνει ταχέως από όταν ακτινοβοληθεί από επιταχυνόµενο φορτίο 
και αυτό οφείλεται από την τριβή του κενού και υποθέτουµε ότι τα 
φωτόνια που φθάνουν από ένα µακρινό άστρο, απορροφούνται και 
επανεκπέµπονται από τα εδοαστρικά αέρια και φθάνουν σε µας µε 
ικανοποιητικά πεδία. 
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                 Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
 
     Θεωρώντας ότι σε ένα άτοµο υδρογόνου µε ένα πρωτόνιο το 
ηλεκτρόνιο περιφέρεται κυκλικά περί το κέντρο µάζας και 
θεωρώντας ότι µετρήθηκε σωστά στο πείραµα Milikan το ηλεκτρικό 
φορτίο των στοιχειωδών σωµατίων και παράλληλα ότι µετρήθηκε 
σωστά η σταθερά h του Plank, προβαίνουµε στα κάτωθι: 

                  F= rm
r

vm
r

Ke 2
2

3

2

ω==                (1) 

 

Οπότε  v= mKe
r

/1
                                         (2) 

 

    Και     2

22

2

2
4

mE
eK

m
Ker h

==
ω

                           (3) 

 
     Με φασµατική εκτίµηση της ενέργειας Ε εκτιµάται το r και το v 
και το Κ=1/4πε0 εξάγεται ως εξής : 
    
            Mvr= mKe /=h                           
        

και              24220
2

sec1062.7 −−−== mCx
em

K h
. 

 
 Επίσης     C18

0 10−=ε 2m-4sec2     και µε 
 
                 v= (1/r)( /m) =1.16x10h -4 / r 
      
     Θεωρώντας ότι το περιφερόµενο ηλεκτρόνιο έχει κινητική 
ενέργεια ΕΚ=(1/2)m   =(1/2)22rω ωh     τότε η ολική ενέργεια είναι : 
 

         ET=(1/2) )(/)2/1(2

2

h

eEKm
r

Ke
=             (4) 
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Το περιστρεφόµενο αυτό ηλεκτρόνιο περί το κέντρο µάζας, θα 
εκπέµψει ένα φωτόνιο λόγω της επιτάχυνσής του και το πεδίο του 
φωτονίου το γνωρίσαµε και η επιτάχυνσή του είναι πλέον  α=ω2r (η 
κεντροµόλος επιτάχυνση) και θα εκπέµψει φωτόνιο συχνότητας 
(κυκλικής) ω. Αυτό εκπέµπεται µε κβάντωση χώρου προς το 
περιφερόµενο περί το κέντρο µάζας πρωτόνιο και εκείνο θα 
εκπέµψει προς το ηλεκτρόνιο ένα ίδιο. Στην περίπτωση αυτή το 
ηλεκτρόνιο αναπληρώνει την ενέργεια που χάνει από την εκποµπή 
και έχουµε διατήρηση της ενέργειας και της µάζας. 
     Έτσι λοιπόν στις ηλεκτρικές εκκενώσεις αερίων σε σωλήνες µε 
χαµηλή πίεση, το φάσµα που παίρνουµε  είναι από φωτόνια που 
διαφεύγουν από την διατεταγµένη τους τροχιά προς το άλλο 
σωµάτιο και φεύγουν στον ελεύθερο χώρο. Όταν παίρνουµε την 
γραµµή λ=4.861x10-10m του υδρογόνου, η οποία αντιστοιχεί σε 
συχνότητα ω=9.8x1013 c/sec και Ε=   j , από την σχέση 2010−=ωh

m 72 1002.1 −==⇒= x
m

rr
h

h
h

ω
ω  m      Αυτή είναι η ακτίνα 

του ατόµου. 
     Επαναλαµβάνοντας τα φωτόνια που ανταλλάσσουν τα 
σωµατίδια λόγω περιστροφής περί το κέντρο µάζας ή λόγω 
ταλάντωσης σαν µάζες δεµένες µε ελατήρια όταν δεν υπάρχει 
στροφορµή, µπορεί σε ηλεκτρικές εκκενώσεις ή στην φλόγα του 
λύχνου να διαφύγουν και να πάρουµε το φάσµα σε φιλµ. Το 
φάσµα µπορεί να είναι και ατοµικό και µοριακό. 
      Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και αυτά που εκπέµπονται από 
επιταχυνόµενα φορτία και αυτά που προέρχονται από ταλάντωση 
του κενού, διαδιδόµενα δέχονται την «τριβή» του κενού και 
φθίνουν και είναι το πεδίο τους αντιστρόφως ανάλογο του 
τετραγώνου της ακτίνας για τα περιστρεφόµενα σωµατίδια περί το 
κέντρο µάζας και αντιστρόφως της ακτίνας για όσα έχουν µηδενική 
στροφορµή και ισχύει έλξη αντιστρόφου τετραγώνου. Η ύπαρξη 
µορίων σε αέρια µορφή βοηθά στην διάδοση των φωτονίων αφού 
αυτά απορροφούνται και επανεκπέµπονται. 
     Η «τριβή» του κενού προέρχεται από ελκυστές που είναι 
διασπαρµένοι στο κενό και έλκουν ενέργεια, απειροστικές κινήσεις 
του ηλεκτροµαγνητικού κύµατος. 
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                                Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
 
     Όπως αντιµετωπίσαµε το κενό έως εδώ, µένει να υποθέσουµε 
ότι έχει µερικές ιδιότητες. Οι ιδιότητες του κενού είναι: 
   1)Το κεντρικό απειροστικό κενό ασκεί δύναµη έλξης στην 
«γειτονιά» του και καµπυλώνει κυκλικά τις κινήσεις και σε σχήµατα 
τόρου (οπότε έχουµε δύο κενά που επιδρούν για το σχήµα αυτό). 
    2)Το κενό ταλαντώνεται και παράγει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, 
ύλη δηλαδή υπό το κράτος ταλαντωνόµενων φορτίων που 
αλληλεπιδρούν. 
     3)Το κενό ασκεί δύναµη τριβής στο ηλεκτροµαγνητικό κύµα και 
το σωµάτιο και έχουµε απώλεια ενέργειας. 
      4)το κενό απορροφά τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα όπου 
εκδηλώνεται ανάλογος ελκυστής. 
      5)Η ταλάντωση του κενού γίνεται δηµιουργώντας φωτόνια µε 
κβαντωµένη στροφορµή και µε κβαντωµένη την διεύθυνση 
ακτινοβολίας και πάνω στην ακτινική διεύθυνση των δύο σωµατίων 
που ταλαντώνονται και αλληλεπιδρούν.  
     Έτσι θεωρώντας το άτοµο του υδρογόνου όπου ένα πρωτόνιο 
και ένα ηλεκτρόνιο ταλαντώνονται περί το κέντρο µάζας τους, θα 
συµβαίνουν και οι πέντε αυτές ιδιότητες. 
     Για το ηλεκτρόνιο στο σύστηµα αναφοράς του κέντρου µάζας 
θα ίσχυε:     y= Acosφ + iΑsinφ  = Aeiφ  και όπου η φανταστική 
κύµανση του ηµιτόνου  που αντιστοιχεί στην κύµανση του κενού 
που διαταράσσεται από την τροχιά του ηλεκτρονίου. 
     Το πρωτόνιο θα έχει : y= Bcos(π+φ) +iΒsin(π+φ) =Bei(π+φ)   
Και ισχύουν και γι’ αυτό ανάλογα. 
     Τα φωτόνια που θα ανταλλάξουν τα δύο σωµάτια και αυτά που 
θα παραχθούν στο κενό, θα οδεύουν πάνω στα σωµατίδια και θα 
πέσουν στην δίνη του ελκυστή και θα αντιµετωπίζουν την τριβή του 
κενού ενώ παράλληλα θα µειούται το πλάτος ταλάντωσης. Στην 
προκειµένη περίπτωση η διαφορική εξίσωση κίνησης του 
σωµατίου θα ήταν η : 

                         0)( 2

2

=+− Sx
dt

ydbmm   

 όπου 
m
xb

mx→
= lim  είναι ο συντελεστής απώλειας µάζας λόγω 

τριβής και S σταθερά εξαρτώµενη από την σταθερά του ελατηρίου. 
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Η γενική λύση της εξίσωσης είναι : 
                                  y= Aeikx + Αe-ikx 

  όπου  m(1-b)-=S/k2. 

Θυµηθείτε ότι έχουµε και φανταστική και πραγµατική κύµανση 
όπως ήδη περιγράφηκε. Τα πλάτη  Α και Β είναι αυτά του 
ηλεκτρονίου και του πρωτονίου. 
     Η ύλη, το σωµάτιο στην θεώρησή µας δεν µπορεί να υπάρχει 
από µόνο του.  Αλληλεπιδρά µε άλλα και είναι όρος «επιβίωσης» 
γιατί θα διεγερθεί το κενό που θα παράγει ηλεκτροµαγνητικά 
κύµατα και µάζα που θα αναπληρώνει την απώλεια ενέργειας από 
το σβήσιµο ύλης στο κεντρικό κενό και την απώλεια λόγω τριβών. 
     Το κενό µε τις ιδιότητες που του αποδώσαµε είναι το υπέρλογο, 
αυτό που είναι ακατανόητο και ακατάληπτο και «συνεργάζεται» µε 
την ύλη και την δηµιουργεί και την απαξιώνει. Προβάλλει µία 
δυναµική κατάσταση δηµιουργίας και τέλους ύλης σε 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και η ζωή και η κίνηση είναι οι σταθµοί 
της ∆ηµιουργίας. 
     Ο Λόγος διέπει το κενό και αυτό «γεννά» τις απειροστικές 
κινήσεις σαν απόρροια του Λόγου και ίσως και εκπόρευση του 
Λόγου. Ο Λόγος διέπει το κενό και κατόπιν διέπει τις κινήσεις, την 
ύλη και είναι αυτός που «αποφασίζει» για το τι θα γίνει. Ο Λόγος 
διέπει τον τρόπο των ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και των 
σωµατίων, µορίων και κυττάρων και των µακροσωµάτων. 
     Ο Λόγος και το Υπέρλογο κενό είναι άχρονα και αδιάστατα και 
ανοίγει ο δρόµος για να µιλήσουµε για τις διαστάσεις της ύλης και 
τον χρόνο. 
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     ΜΑΖΑ, ΦΟΡΤΙΟ, ∆ΥΝΑΜΗ, ΧΩΡΟΣ,  
     ΧΡΟΝΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, «ΥΠΕΡΥΛΗ» 
 
                                         Η ΜΑΖΑ 
 
     Όπως αναφέρθηκε έχουµε όρια στην δυνατότητά µας να 
καταλάβουµε  ,να συνειδητοποιήσουµε  τα πράγµατα και αυτό 
οφείλεται στο ότι χρησιµοποιούµε έννοιες τις οποίες κατα-
σκευάζουµε και είναι η φυλακή της συνείδησής µας. Οι έννοιες 
είναι ο τρόπος να συνειδητοποιήσουµε τα πράγµατα και µία έννοια 
είναι και αυτή της µάζας, µε την οποία αποδίδουµε ότι ένα σώµα 
την έχει και εκδηλώνεται µε το βάρος και την αδράνεια . 
     Και ενώ µακροκοσµικά νοµίζουµε ότι γνωρίζουµε τι είναι η 
µάζα, όσο προχωρούµε στα ενδότερα της ύλης αυτή αρχίζει να 
δηµιουργεί ερωτήµατα. Υπάρχει άτµητο και συνεχές κοµµάτι ύλης 
οπότε αυτή είναι κάτι άγνωστο και πιθανόν µη καταληπτό και δεν 
αναλύεται ο τρόπος αλληλεπίδρασης µε άλλες, ή αυτή έχει ένα 
άπειρο όριο τοµής, ένα ελάχιστο που ταυτόχρονα είναι και 
απειροστικό, είναι το ξεπήδηµα της ύλης από την ανυπαρξία;  
Εµείς υποστηρίζουµε ότι η µάζα αρχίζει να έχει έννοια από τις 
απειροστικές ετεροεµφανίσεις του κενού, οι οποίες οµαδοποιούνται 
µε τους ελκυστές σε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, τα οποία µε άλλους 
ελκυστές θα δεσµευτούν στην δίνη του σωµατίου. 
     Είναι λοιπόν στην θεώρησή µας η µάζα ένα σύνολο 
οµαδοποιηµένων απειροστικών κινήσεων, η µάζα είναι κίνηση 
«συσσωρευµένη». 
 
                                      ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ 
  
     Αυτή η µάζα που αρχίζει να συσσωρεύεται, γίνεται σε 
κβαντωµένες ακτίνες και εάν η δίνη έχει δεξιόστροφο τόρο κατά 
σύµβαση έχει θετικό φορτίο και αν έχει αριστερόστροφο τόρο έχει 
αρνητικό. Το φορτίο είναι ιδιάζουσα κατάσταση της δίνης των 
απειροστικών κινήσεων και ανάλογα µε την ακτίνα και την 
περιφορά τους σχηµατίζουν την έννοια που αποκαλούµε φορτίο, 
οπότε αυτό δεν είναι κάτι που «φορτίζει» το σωµάτιο, αλλά µίια 
ιδιότητα της µάζας και των ελκυστών που την διέπουν. 
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                                         Η ∆ΥΝΑΜΗ 
 
     Ένα «φορτισµένο» σωµάτιο, ένας πλανήτης , δεν µπορεί να 
υπάρχουν µόνα τους. Υπάρχουν µαζί µε άλλα και αλληλεπιδρούν. 
Σχηµατίσαµε την έννοια της δύναµης για να την επενδύσουµε στο 
φαινόµενο της αλληλεπίδρασης και η δύναµη είναι το προϊόν της 
αλληλεπίδρασης αυτής των σωµάτων. Έτσι η δύναµη προέρχεται 
από αυτή την κοινωνία των σωµάτων ή των σωµατίων και είναι 
προϊόν και όχι αίτιο. Γίνεται κατόπιν αίτιο και µεταβάλλει την 
κινησιακή κατάσταση του σώµατος όπου ασκείται. 
     Στο ξεκίνηµα της ύλης η δύναµη είναι προϊόν της αλληλε-
πίδρασης του απειροστικού κενού και των απειροστικών κινήσεων 
και τις τιθασεύει σε οµαδοποιηµένες τροχιές. 
      Όταν συνασπισθεί η ύλη σε σωµάτια, η αλληλεπίδραση γίνεται 
µε ανταλλαγή φωτονίων και η δύναµη γίνεται έτσι το αίτιο της έλξης 
ή της άπωσης των σωµάτων. Παρεµβάλλεται και η διέγερση του 
κενού που παράγει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα και η έλξη των 
φορτίων µερικώς οφείλεται σε αυτά, αλλά και έλξη των αστέρων 
οφείλεται στην διέγερση του αναµεταξύ τους κενού. 
 
                                          Ο ΧΩΡΟΣ 
 
     Τα ετεροεµφανιζόµενα µε απειροστικά άλµατα κενά 
(απειροστικά), έχουν έννοια όταν είναι διακριτά. Η ίδια η φύση της 
εκδήλωσης αυτής των αλµάτων προϋποθέτει την διακριτότητα και 
συνεπώς αφού απέχουν και προσδιορίζουν τον χώρο. Έτσι ο 
χώρος προσδιορίζεται από την κατανοµή και την διάκριση των 
µαζών και είναι τρισδιάστατος και Ευκλείδιος (και ας 
καµπυλώνονται λόγω βαρύτητας οι ακτίνες που περνούν κοντά σε 
άστρα). 
 
                                       Ο ΧΡΟΝΟΣ 
 
     Ο χρόνος µετρά την κίνηση. Λέµε ότι ο χρόνος µίας 
µετατόπισης, µίας περιφοράς, µίας παραγωγής, µίας εκτέλεσης 
έργου , έχει ένα µέγεθος. Αφού ο χρόνος µετρά κινήσεις, τότε και 
το µέτρο αυτό είναι κίνηση. 
     Σαν µονάδα του χρόνου παίρνουµε µία οµοιόµορφα 
επαναλαµβανόµενη κίνηση, όπως του ηµερονυκτίου που χωρίζοµε 
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σε 24 ώρες (µονάδα του χρόνου είναι και η περίοδος των κινήσεων 
του ατόµου της αµµωνίας ή του ατόµου του Καισίου). 
      Επειδή οι κινήσεις συµβαίνουν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, 
ο χρόνος δεν έχει προτιµητέα φορά και είναι διάσπαρτος και 
οµογενής και οµοιόµορφος στο σύµπαν και απόλυτος στην ροή 
του. Είναι η τέταρτη διάσταση αφού καταργεί τις διαστάσεις και 
ξεκινά µε την ετεροεµφάνιση του κενού. 
 
                      Η ΠΕΜΠΤΗ ΥΠΕΡ∆ΙΑΣΤΑΣΗ 
                       
     Το κενό είτε το απειροστικό είτε όλο αυτό που διαχέεται στους 
ενδοαστρικούς και ενδοσωµατιακούς χώρους, δεν έχει προτίµηση 
διαστάσεων και είναι στατικό, συνεχές, αναλλοίωτο και 
ετεροεµφανίζονται απειροστικά «µέρη» του (έτσι µπορούµε να το 
εκφράσουµε) . 
     Το κενό είναι η πέµπτη υπερδιάσταση  , είναι πέρα από την ύλη 
και πέρα από την φύση που γέννησε την δική µας ύλη και είναι 
αυτό που διέπεται από τον άχρονο και άχωρο Λόγο. Ο Λόγος είναι 
ποιοτικός και είναι η «διάσταση», η «φορά του διανύσµατος» του 
κενού και το παροτρύνει σε κίνηση και είναι η «υπερύλη». 
     Αυτός ο περίεργος Λόγος ίσως να είναι αυτό που εµείς ζητούµε 
να ακουµπήσουµε για να εξηγήσουµε τα πράγµατα  . Είναι, γίνεται 
λοιπόν ένα απαραίτητο αξίωµα της ανθρώπινης διανοίας.  
 
                                Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
     Τέλος η ενέργεια είναι ένα µέγεθος καθαρά επινοητικό από τον 
άνθρωπο και πιστεύουµε ότι ανταποκρίνεται στην περιγραφή της 
ύλης. Η ενέργεια δεν είναι κάτι που περιέχεται και είναι συστατικό 
της ύλης . Ο επινοητικός άνθρωπος εφεύρε ένα µέγεθος που τον 
βοηθά στην περιγραφή της φύσης. 
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           ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 
                              ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
 
     Σύµφωνα µε τις έννοιες και τα µαθηµατικά που έχουµε εφεύρει  
περιγράφουµε τις κινήσεις και τα φαινόµενα της φύσης. Επιλέξαµε 
λοιπόν µερικά από αυτά, τα οποία συνοπτικά δίνουν την εικόνα 
λειτουργίας της φύσης. 
 
                          ΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 
 
     Η µετατόπιση ενός υλικού σηµείου µετρείται σε m, η ταχύτητα 
σε m/sec και η µάζα σε kgr. 
     Η ευθύγραµµη κίνηση µε σταθερή επιτάχυνση περιγράφεται 
από τις : 
            vx = vxo + axt 
            
            x = xo +(1/2) (vxo +vx)t 
 
             x= xo + (1/2)axt2 
 
             vx

2 = vxo
2 + 2ax(x-xo) 

    
και ασφαλώς η επιτάχυνση  a µπορεί να είναι και η επιτάχυνση g 
της βαρύτητας. Η κίνηση µπορεί κατάλληλα να προσαρµοστεί στο 
επίπεδο και θα έχουµε: 
 
              v = vo + at 
 
               r = ro + (1/2)at2 

     Στην κυκλική κίνηση µε σταθερή κυκλική συχνότητα ισχύει: 

                       a = v2/r =  ω2r 
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                  ΟΙ ΠΕΝΤΕ ΝΟΜΟΙ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

 

     Οι νόµοι που διέπουν τα σώµατα όπως συµπληρώνονται εδώ 
είναι: 

1) Ένα σώµα µε ταχύτητα v αν δεν υπόκειται σε πεδίο 
δυνάµεων, έχει σταθερή ευθύγραµµη ταχύτητα. 

2) Αν ασκηθεί σταθερή ταχύτητα σε ένα σώµα τότε στο σώµα 
ασκείται δύναµη ίση µε το γινόµενο της µάζας επί την 
επιτάχυνση F=ma. 

3) Εάν ένα σώµα επιδρά σε ένα άλλο από απόσταση είτε 
βαρυτικά είτε ηλεκτρικά κλπ. , το ένα σώµα θα ασκήσει 
τόση συνισταµένη δύναµη στο άλλο, όση το άλλο σώµα θα 
ασκήσει σ’ αυτό (F12 = - F21). 

4) Όταν ασκείται µία δύναµη F12 στο σώµα 1, αυτή είναι 
συνισταµένη της δύναµης F που του ασκεί το σώµα 2  και 
της δύναµης Fu  που είναι αντίρροπη και είναι η δύναµη 
αδράνειας που την ασκούν οι µάζες του σύµπαντος              
(F12=F-Fu). 

5) Όταν ένα σώµα αλληλεπιδρά µε ένα άλλο τότε; 
α) εάν τα σώµατα δεν έχουν στροφορµή τότε η δύναµη 
αλληλεπίδρασης είναι αντίστροφη του τετραγώνου της 
ακτίνας. 
β) εάν τα σώµατα περιφέρονται περί το κέντρο µάζας τους 
η δύναµη είναι αντίστροφη του κύβου της ακτίνας. 

 
                                   ΕΡΓΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 
     Όταν  ασκηθεί σταθερή δύναµη σε ένα σώµα θα έχουµε έργο 
κίνησης: 

                  W= ∫ ∫ ∫ === 2

2
1 mvvdvmdx

dt
dvmmadx  

Αυτό είναι το έργο κίνησης αλλά και η κινητική ενέργεια του 
σωµατίου και την έννοια της ενέργειας την κατασκευάσαµε εµείς 
για να περιγράφουµε τα φαινόµενα. Και η δυναµική ενέργεια είναι 
µία επινόηση του ανθρώπου που εξυπηρετεί στην περιγραφή και 
συνειδητοποίηση της φύσης. 
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     Θεωρούµε ότι η βαρυτική ή η ηλεκτρική δυναµική ενέργεια 
προέρχεται από θετική δύναµη του 5ου νόµου των σωµάτων και 
τότε θα έχουµε : 
 

             U(r)= ∫ ∫ −==
r

KMmdr
r

KMmFdr 2             και 

 

              U(r)= ∫ ∫ −== 23

''
r
MmKdr

r
MmKFdr     

 
Και ανάλογα συµβαίνει για την ηλεκτρική ενέργεια και δύναµη στο 
άτοµο. 
      Η ενέργεια διατηρείται κατά προσέγγιση σε ένα κλειστό 
σύστηµα. 
 
               Η ΑΡΧΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ                    
  

     Όταν ασκείται µία δύναµη σε ένα σώµα, αυτή διατηρείται. Όταν 
ασκηθεί η βαρυτική δύναµη σε ένα σώµα  που θα πέσει στην γη , 
το σώµα ασκεί στα µόρια του εδάφους τόση δύναµη όση του 
ασκήθηκε από την βαρύτητα της γης. 
      Εάν ασκήσουµε δύναµη σε µία µάζα δεµένη µε ελατήριο, θα 
αρχίσει ένας παλµός που θα µεταβάλλει την δύναµη σε δύναµη 
ελατηρίου και διαδοχικά σε δύναµη αδράνειας F=bmv        όπου v 
η ταχύτητα της µάζας και θα ισχύει η αρχή διατήρησης της 
δύναµης. 
 
                          ΟΡΜΗ - ΣΤΡΟΦΟΡΜΗ 
     
      Απόρροια του πρώτου νόµου των σωµάτων είναι ότι η ορµή 
διατηρείται αν δεν ασκούνται δυνάµεις στο σώµα. Επίσης 
απόρροια των ανωτέρω είναι και η διατήρηση της στροφορµής εάν 
δεν ασκούνται δυνάµεις εκτός της κεντρικής δύναµης. 
     Η διατήρηση της ορµής και της στροφορµής είναι απόρροια των 
ανωτέρω νόµων και της µαθηµατικής λογικής που εφαρµόζεται και 
µην ξεχνάτε ότι και οι νόµοι  που διατυπώνουµε είναι έκφανση της 
λογικής του σύµπαντος. 
                                                   44 



                   «ΣΧΕΤΙΚΙΣΤΙΚΗ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΖΑ   
 
     Τα φωτόνια δεσµεύονται και η εσωτερική ενέργεια του 
σωµατίου θα είναι  E=mc2   αφού τα φωτόνια έχουν µάζα m και 
ταχύτητα c. Η απόδειξη η κλασσική (κυτίο Einstein)  περιέχεται στο 
βιβλίο «Η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητας» του A. French. 
    Το δεσµευµένο φωτόνιο βάσει της θεωρίας του κ. Κοµηνού που 
αναφέραµε, όταν το σωµάτιο κινείται αυτό έχει µάζα: 
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               Ο ΑΠΛΟΣ ΑΡΜΟΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ 
 
     Η διαφορική εξίσωση του απλού αρµονικού ταλαντωτή είναι: 
 

                         02
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=+ x
m
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dt
xd

 

  
και οι λύσεις είναι: x=Acos(ωt+φ)     και     x=Aei(ωt+φ) 

αυτή είναι η µαθηµατική λογική του απλού αρµονικού ταλαντωτή. 
 
             Η ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
                                  ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΗ 
 
 
     Αυτή η κίνηση έχει διαφορική εξίσωση: 
 

                  )(2

2

xFSx
dt
dxC

dt
xdm =++  

µε C σταθερά απόσβεσης και S σταθερά ελατηρίου και F(x) η  
διεγείρουσα δύναµη. Αν η απόσβεση είναι µηδέν και δεν υπάρχει 
διεγείρουσα δύναµη έχουµε απλό αρµονικό ταλαντωτή. 
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                        Η ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ 
 
Η κυµατική κίνηση όπως της παλλόµενης χορδής, περιγράφεται 
από την διαφορική εξίσωση: 
 

                           2

2

22

2 1
dt

yd
cdx
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=  

και έχει λύσεις: 
                         y=Asin(ωt-kx)            y=Aei(ωt-kx) 

Αυτή η µαθηµατική λογική περιγράφει πολλά φαινόµενα. 
 
                             ΘΕΡΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ 
 
     Το σώµα έχει µία θερµοκρασία η οποία οφείλεται στην 
ταλάντωση των ατόµων και των µορίων του. Η θερµική ενέργεια 
είναι   Q=CT  όπου C είναι η θερµοχωρητικότητα του υλικού. Η 
θερµοχωρητικότητα είναι διαφορετική για σταθερή πίεση και 
διαφορετική για σταθερό όγκο. 
      Η ενέργεια του κλειστού συστήµατος διατηρτείται. 
     Για τα ιδανικά αέρια ισχύει η καταστατική εξίσωση 
                                        pV=nRT 
και για τα συνήθη αέρια έχουµε άλλες καταστατικές εξισώσεις 
όπως του Van der Waals. 
     Η κινητική θεωρία των αερίων περιγράφει τα φαινόµενα και 
ισχύει η κατανοµή µοριακών ταχυτήτων του Maxwell: 
 

                        N(v)=4πN(m/2πkΤ)3/2v2e  kTmv 2/2−

     Τέλος έχουµε την εντροπία για να περιγράψουµε την φύση και 
η εντροπία του σύµπαντος αυξάνεται και την ενθαλπία στην 
περιγραφή των χηµικών αντιδράσεων. 
 
                              Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ 
 
    Για τον ηλεκτρισµό επιλέξαµε µερικές σχέσεις για περιληπτική 
περτιγραφή των φαινοµένων που παράγονται από τα ηλεκτρι-
σµένα σώµατα. 
      Το ρεύµα είναι η κίνηση των φορτισµένων σωµατίων και ισχύει 
ο νόµος του Ohm (ήδη έχουµε αναφέρει τον νόµο έλξης) 
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      Η κίνηση φορτισµένου σωµατίου δηµιουργεί µαγνητικό πεδίο 
και οι εξισώσεις που επιλέξαµε είναι: 
 
                             F= qE+q v x B 
                              
                             B=µ0H + µ0M 
 
                              ∫ Η.dl=I 

 
                          ε0 ∫ E.dS= q 

 
                              ∫ B.dS=0 

 

                              ∫ B.dl= )( 00 i
dt
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                               ∫  E.dl= 
dt
d ΒΦ−

    

 
                                   
                               Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
 
     Από την ατοµική φυσική αναφέρουµε την κατανοµή 
ακτινοβολίας του µέλανος σώµατος, την φασµατική αφετική 
ικανότητα του Plank που είναι: 
 

                        
1

1
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= Tce
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             και          c1=2πc2h  ,    c2=hc/k 
     Η διακριτή σταθερά h  χαρακτηρίζει τον µικρόκοσµο και 
επηρεάζει την στροφορµή και την ενέργεια των σωµατίων. 
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     Την όλη εικόνα στο άτοµο συµπληρώνει η εξίσωση  
Schroedinger , αλλά τα φάσµατα που παίρνουµε προέρχονται από 
ακτινοβολία επιταχυνοµένου φορτίου την οποία έχουµε παραθέσει 
και τα φωτόνια διαφεύγουν στο χώρο κατά την ηλεκτρική εκκένωση 
Η εξίσωση του Schroedinger παρουσία δυνάµεων είναι: 
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και η λύση της είναι: 
                            Ψ(x,t)=Aei(kx-ωt) 

     Στο άτοµο χρησιµοποιείται η χρονοανεξάρτητη εξίσωση  η 
οπόια είναι: 
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       Η πιθανοκρατία όπως έχουµε σηµειώσει αίρεται όταν 
υποθέσουµε ότι το σωµάτιο πραγµατώνεται σε µία πλήρη κυµατική 
διαταραχή και συνειδητοποιήσουµε ότι βάλαµε x=r στην 
κυµατοσυνάρτηση και η r είναι τώρα συνεχής όπως και η x και 
είναι αυτό µία ανθρώπινη αδυναµία περιγραφής της φύσης. 
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                                        ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
     Αξιωµατικά δεχόµαστε την άχρονη και άχωρη «προϋπαρξη του 
Λόγου, που είναι τρόπος «διαγωγής» και «συµπεριφοράς» του 
κενού και της ύλης. 
    Το κενό δεν χρειάζεται να αξιώσουµε ότι «προϋπάρχει» αφού 
είναι κάτι αυτονόητο. Είναι δε µηδέν ύλης. 
     Ο Λόγος δρα σαν διάνυσµα πάνω στο κενό και η φορά του είναι 
η γέννηση από το κενό, η εκπόρευση από το Λόγο των αντίθετων 
απειροστικών κινήσεων, των ετεροτοπικών και ετεροχρονικών 
«εµφανίσεων» του κενού. Η ύλη ξεπηδά µέσα από το µηδέν και το 
σύνολο της θετικής και αρνητικής ύλης είναι µηδέν. 
      Ο Λόγος προσδιορίζει τους ελκυστές και ένα απειροστικό κενό 
είναι ελκυστής που θα καµπυλώσει τις απειροστικές κινήσεις και 
ένας άλλος θα διατάξει την καµπύλωση αυτή σε σχήµα τόρου και 
αυτό είναι το στοιχειώδες σωµάτιο, ή είναι ένα από τα δύο σωµάτια 

ωτονίου. του φ
     Οι αστέρες και οι πλανήτες έχουν τους δικούς τους ελκυστές 
και το σύµπαν οφείλεται στο ότι υπάρχουν ελκυστές. 
     Στο στοιχειώδες σωµάτιο υπάρχει ελκυστής και αυτό 
αλληλεπιδρά µε άλλο ή άλλα σωµάτια και διεγείρουν το αναµεταξύ 
τους κενό. Το κενό ταλαντώνεται και δηµιουργούνται 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα τα οποία θα «πέσουν» πάνω στο 
σωµάτιο και ακολουθώντας την πορεία όπως η δίνη του νερού του 
νεροχύτη , θα πορευθεί σε µειούµενη ελικοειδή τροχιά για να 
σβήσει στο κεντρικό απειροστικό κενό. 
     Τα ταλαντωνόµενα σωµάτια ακτινοβολούν λόγω επιτάχυνσης 
και ανταλλάσσουν φωτόνια που είναι οι φορείς αλληλεπίδρασής 
τους. 
     Η µάζα είναι συσσωρευµένες κινήσεις και οι κινήσεις είναι 
διακριτές, απέχουν µεταξύ τους. Η κατανοµή των κινήσεων και των 
µαζών προσδιορίζουν τον τρισδιάστατο χώρο. 
     Ο χρόνος είναι κίνηση όπως και η µονάδα του που είναι µία 
οµοιόµορφα επαναλαµβανόµενη κίνηση. 
     Ο χώρος είναι Ευκλείδιος και ο χρόνος είναι απόλυτος και δεν 
δηµιουργείται η θεωρία της Σχετικότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί τα 
συστήµατα αναφοράς δεν είναι ισοδύναµα, αλλά υπάρχουν προνο- 
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νοµιακά συστήµατα όπου αναφέρονται οι κινήσεις και ισχύουν οι 
νόµοι διατήρησης. Έτσι και η ταχύτητα του φωτός θα είναι σταθερή 
µόνο στα συστήµατα αυτά. Αλλά και στα συστήµατα αυτά το φως 
θα υπόκειται στην βαρυτική επιτάχυνση. 
     Το πείραµα  Casimir άνοιξε µία άλλη οπτική γωνία για να 
εξετάσουµε το σύµπαν, την φύση. Μας οδήγησε να δεχτούµε ότι τι 
κενό διεγείρεται και ταλαντώνεται δηµιουργώντας ηλεκτροµα-
γνητικά κύµατα και εµείς φθάσαµε στο να προσδιορίσουµε τις 
πέντε ιδιότητες του κενού.  
     Το κενό τώρα πλέον είναι Κάτι, κάτι υπέρλογο που 
γονιµοποιείται από την επίδραση του Λόγου και ο Λόγος 
αξιωµατικά προϋπάρχει. Πέρα από την δοµή της ύλης που ξεκινά 
από τις ετεροχρονικές και ετεροτοπικές «εµφανίσεις» του κενού και 
σχηµατίζει σωµάτια και όλη την ύλη, «υπάρχει» «ουσία» χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι οι λέξεις ανταποκρίνονται σ’ αυτό το Κάτι. 
Έτσι η «υπερουσία» και η «υπερύλη» του Λόγου, αγκαλιάζει το 
κενό και το γονιµοποιεί , και δίπλα στην ύλη το κενό διεγείρεται 
υπό κατάλληλες συνθήκες. 
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