
           Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ (ΤΟΥ ΜΗ∆ΕΝΟΣ) 
 
                                                  Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                     ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Ανάγκη είναι η συνοχή των δογµατικών αληθειών της θρησκείας µας, αλλά και 
της επιστήµης όπως διαµορφώθηκε. ∆εν µπορούµε τώρα πλέον  να φανταστούµε τον 
θεό σαν ένα γεροντάκο µε άσπρα γένια και ένα µαγικό ραβδί να κινεί το σύµπαν. 
΄Ετσι  οφείλουµε να οδηγηθούµε µέσα από την αποφατική θεολογία σε υψηλές 
θέσεις. 
 
                                   Ο ΛΟΓΟΣ  
 
     Ρώτησε ο Ναπολέων τον Laplace  ο οποίος ήταν φυσικός-µαθηµατικός- 
αστρονόµος: περιγράφετε τις κινήσεις των πλανητών µε εξισώσεις, οι πλανήτες 
κινούνται  µόνοι τους ή χρειάζεται ο θεός κάπου; Ο Laplace  απάντησε ότι δεν βλέπει 
που χρειάζεται ο θεός στις ουράνιες κινήσεις. 

     Ίσως να είναι λαθεµένες οι κινήσεις που περιέγραψαν µε το ηλιοκεντρικό 
σύστηµα, ίσως να είναι άλλη η αλήθεια και το σύστηµα να είναι γεωκεντρικό όπως το 
περιέγραψαν οι κορυφαίοι αρχαίοι Έλληνες µε επικεφαλής τον Αριστοτέλη. Όπως και 
να έχει το πράγµα, είτε το σύστηµα είναι ηλιοκεντρικό είτε γεωκεντρικό (πιθανό να 
είναι ισοδύναµα, τουλάχιστο αυτό υποστήριξε ένας φίλος µου καθηγητής , όταν του 
έδωσα  την εργασία µου «Το Γεωκεντρικό Σύστηµα Του Κόσµου»), και στις δύο 
περιπτώσεις περιγράφονται έλλογες κινήσεις. Ο λόγος, ο Λόγος είναι επενδεδυµένος 
και διέπει τις κινήσεις, ο Λόγος είναι ο θεός, είναι υπόσταση θεού (εν αρχή ήν ο 
λόγος και ο λόγος  ήν προς τον θεόν και ο θεός ήν ο λόγος, κατά Ιωάννη). 

     Ο Λόγος όµως που σηµαίνει κατά κύριο λόγο λογική, είναι άϋλος και 
ενταµιευµένος µέσα στην φύση, διέπει τις κινήσεις. Όµως το δόγµα αναφέρει ότι ο 
Λόγος είναι υιός (δεν πρέπει να µας τροµάζει η λέξη δόγµα, είναι κάτι αντίστοιχο µε 
το αξίωµα της επιστήµης). 

                      ΜΗ∆ΕΝ, ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΚΙΝΟΥΝ 
     Αφού διατυπώθηκε ότι ο Λόγος είναι υιός, πρέπει να «βρούµε» και τον πατέρα και 
µάλιστα πως από το µη Είναι (από το τίποτε) παρήχθησαν τα πάντα. Το µη Είναι 
είναι κάτι νεκρό ή είναι κάτι δυναµικό και επηρεάζει και δηµιουργεί την ύλη; Αυτό 
θα δούµε. 
     Ο Casimir πήρε δύο αγώγιµες αφόρτιστες πλάκες στο κενό, τις τοποθέτησε 
παράλληλα σε επιλεγµένη απόσταση και αυτές ήλχθησαν.  Υπέθεσε ότι διεγέρθηκε το 
αναµεταξύ των πλακών κενό  (το µη Είναι, το τίποτε) και παρήχθησαν εν δυνάµει 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, που προκάλεσαν την έλξη. Εµείς υποστηρίζουµε ότι 
δηµιουργήθηκαν φύσει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που είναι ύλη και παρήγαγαν την 
έλξη.  Αυτά δηµιουργούµενα στο κενό, έπεφταν πάνω στα σωµατίδια και εκεί 
ελισσόµενα όπως στην δίνη του νεροχύτη το νερό, έσβηναν στο κεντρικό 
απειροστικό κενό. Έτσι το κενό διεγείρεται , κυµαίνεται και παράγει ύλη, αλλά και 
την απαξιεί αφού «σβήνει» η ύλη. 



     Η κίνηση ενός σώµατος αναλύεται σε απειροστικές κινήσεις και οι απειροστικές 
κινήσεις  είναι άλµατα του απειροστικού κενού. Έτσι το µηδέν, το κενό, δεν παράγει 
µόνο ύλη αλλά και την κίνηση, είναι το κινούν ακίνητο του Αριστοτέλη. 
     Και ενώ αποδίδουµε δηµιουργική ύλης δύναµη στο κενό και είναι και αίτιο της 
κίνησης, θα πρέπει να εξετάσουµε αν είναι και παραγωγό δύναµης έλξης σωµάτων. 
∆ύο µάζες όπως είναι η γη και η σελήνη, περιστρέφονται γύρω από το κέντρο µάζας 
τους και ας είναι µεγάλη η ακτίνα περιφοράς της σελήνης και µικρή της γης. Το 
κέντρο µάζας βρίσκεται µεταξύ των σωµάτων και πιθανόν στο αναµεταξύ τους κενό. 
Αν εξετάσουµε τις κινήσεις των δύο σωµάτων από το κέντρο µάζας, φαίνεται ότι 
αυτό εξασκεί δύναµη έλξης πάνω σε κάθε σώµα ξεχωριστά (το κενό). Θεωρούµε 
λοιπόν ότι στις ουράνιες κινήσεις ή στις ατοµικές των σωµάτων, ασκείται δύναµη από 
το κενό το οποίο εντοπίζεται από το κέντρο µάζας των σωµάτων. Το κενό είναι 
παραγωγό και ασκεί δύναµη. 
 
                           «ΜΗ∆ΕΝ» , Ο ΠΑΤΗΡ 
 
     Το ζωοποιό κενό, το κατάλληλα επιλεγµένο, είναι παραγωγό (αίτιο) της κίνησης, 
της δηµιουργίας και της απαξίωσης της ύλης και της δύναµης. Το κενό είναι ο 
πατέρας θεός. 
     Το κενό κάτω από το κράτος του λόγου, διά µέσου του λόγου, δηµιούργησε, 
µετέπεσε σε ύλη. Επειδή ο Λόγος διήπε το κενό και το διέγειρε, υποθέτουµε ότι ο 
Λόγος εγεννήθη και έπειτα διέγειρε το κενό. Εγεννήθη αχρόνως ,αφού στην ακινησία 
του κενού δεν υπήρχε χρόνος.Εγεννήθη πριν εκπορευτεί η κίνηση, το Είναι (προ 
πάντων  των αιώνων). Το υπέρλογο κενό, διά µέσου του Λόγου τον οποίο εγέννησε, 
εκπόρευσε την κίνηση, το υπόλογο Είναι. 
 
           Η ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ,Η ΝΟΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
     Η πρωτόλεια ύλη που δηµιουργήθηκε από την διέγερση του κενού διά µέσου του 
Λόγου, έγινε το ταµείο δηµιουργίας της συνείδησης του θεού. Οι ιδέες, οι άϋλες ιδέες 
επινοούνται στον χώρο του κενού, κάτω από το κράτος του Λόγου και εξ αιτίας της 
δηµιουργίας της πρωτόλειας ύλης. Ο Λόγος πλέκει τις ιδέες και επέρχεται η νόηση 
και η συνείδηση του θεού, η αυτογνωστική του κατάσταση. Η αντίληψη είναι 
εσωστρεφής, ο θεός αντιλαµβάνεται τα µέρη του. Σχηµατίζει θεωρίες και την 
υπέρτατη θεωρία. Την θεωρία της δηµιουργίας. Και η γη ήταν αόρατος και 
ακατασκεύαστος και σκότος υπήρχε επάνω της αβύσσου (Γένεσις). 
     Το πνεύµα το φέρον την συνείδηση ,την νόηση και την αντίληψη, είναι στοιχείο 
προσώπου και πλέκει τις ιδέες ελλόγως και «σχηµατοποιεί» το κενό, το µη Είναι. Οι 
απειροστικές κινήσεις που είναι άλµατα του κενού, κατευθύνονται από το πνεύµα 
κατά τέτοιο τρόπο, ώστε µέσα από µακροχρόνιες αστροφυσικές διαδικασίες  να 
σχηµατισθεί το σύµπαν και η γη. Το κενό είναι το ταµείο όπου εδρεύει το πνεύµα και 
το πνεύµα είναι χαρακτηριστικό του προσώπου και έχει συνείδηση νόηση και 
αντίληψη. Πνεύµα θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος των  πρωτόλειων απειροστικών 
κινήσεων και τις κατηύθυνε στην δηµιουργία του σύµπαντος. Το σύµπαν το οποίο 
διέπεται από τον Λόγο και οι κινήσεις είναι έλλογες και πιθανόν νοµοτελειακές , 
τώρα θα αντιστρέψει την πορεία επηρεασµού και αυτό µπορεί να επηρεάσει την 
συνείδηση, το πνεύµα θεού. Μία σχέση διαρκούς αλληλεπηρεασµού επέρχεται και η 
συνείδηση του θεού τώρα πλέον διαµορφώνεται και από το δηµιούργηµα. 
 


