
       Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ, ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 

      ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ 

 

                                                                                Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου 

 

                                          ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ένα είδος ελαστικού, συνεχούς και με ιδιότητες υγρού αιθέρα, μη ουσία, η ενωσία, 
«γεμίζει» τον χώρο.  Σε ένα τόπο του άπειρου χώρου, έχει σχηματισθεί μία μακροφυσική 
φυσαλίδα, που περιέχεται από περιβάλλουσα ενωσία και περιέχει αιθέρα μικρότερης 
πυκνότητας, την υπερβατική μη ουσία. Μέσα στην φυσαλίδα «αιωρούνται» κόκκοι ενωσίας, 
που συγκρούονται μεταξύ τους και με το τοίχωμα της φυσαλίδας. Η κρούση των κόκκων στο 
τοίχωμα, προκαλεί διάδοση πυκνωμάτων στην ενωσία, η οποία λόγω της πίεσης είναι 
πυκνότερη στα όρια της φυσαλίδας και αραιώνει όσο απομακρύνεται, για να γίνει τελικά 
ομοιογενής η ενωσία. Από τις συγκούσεις ομάδων κόκκων στο τοίχωμα, όταν η κρούση είναι 
σφοδρή και η διείσδυση στην περιβάλλουσα ενωσία ικανοποιητική, δημιουργείται 
απειροστική φυσαλίδα με τα χαρακτηριστικά της μακροκοσμικής.  

     Η ενωσία είναι αιθέρας κράμα δύο αιθέρων διαφορετικής πυκνότητας, της υπερβατικής μη 
ουσίας και του Ίδιον.  

 

                              ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

     Κόκκοι ενωσίας στις απειροστικές φυσαλίδες, αιωρούνται και συγκρούονται εντός των 
φυσαλίδων , στον χώρο της υπερβατικής μη ουσίας. Οι κρούσεις των κόκκων με την 
επιφάνεια της φυσαλίδας, δημιουργούν πυκνώματα στην περιβάλλουσα ενωσία, που λόγω ότι 
η πυκνότητά της είναι μεγαλύτερη στις παρυφές της επιφάνειας και αραιώνει όσο 
απομακρύνεται, η διάδοση είναι ελικοειδής και για το θετικό ηλεκτρικό φορτίο δεξιόστροφη.  

Αν αντίθετα στα όρια της φυσαλίδας η πυκνότητα είναι μόνο λίγο μεγαλύτερη της 
υπερβατικής μη ουσίας που περικλείεται και πυκνώνει διαδοχικά μέχρι να φθάσει την 
πυκνότητα της ομογενούς ενωσίας του χώρου, τότε το ελικοειδές πύκνωμα διαδίδεται 
αριστερόστροφα και αυτό καθορίζει το αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο της φυσαλίδας. Η 
κεντρική φυσαλίδα έχει θετικό φορτίο (όταν καθορίσουμε σαν θετικό φορτίο, την 
δεξιόστροφη διάδοση από πυκνότερη σε αραιότερη ενωσία).  

     Νόμος της φύσης, Λόγος, είναι η δημιουργία ποσοτικά ίσων θετικών και αρνητικών 
φορτίων φυσαλίδων, που προϋποθέτει νόμο καθορισμού  μισές θετικές και μισές αρνητικές 
φυσαλίδες, η πυκνότητα της περιβάλλουσας ενωσίας στις παρυφές της φυσαλίδας να είναι 
αραιότερη και διαδοχικά να πυκνώνει.  



                                      ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 

    Ανεξάρτητα από την υλιστική ή μη προσέγγιση της λειτουργίας της φύσης , την διέπουν 
νόμοι (έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε την φύση). Οι νόμοι για την μη υλιστική 
προσέγγιση, είναι η αντίληψη ότι οι νόμοι είναι έκφραση του Λόγου, της λογικής δηλαδή που 
διέπει την ύλη και την διοικεί.  

    Ένας νόμος είναι ότι οι φυσαλίδες θα ενωθούν σε τριάδες και οι δύο ιδίων ηλεκτρικών 
φορτίων θα περιφέρονται με την ταχύτητα του φωτός, γύρω από την κεντρική διπλάσιου 
απόλυτα αντίθετου όμως ηλεκτρικού φορτίου της κεντρικής. Έτσι σχηματίζουν το στοιχειώδη 
σωματίδια, το ηλεκτρόνιο ή το πρωτόνιο, με κατάλληλα ηλεκτρικά φορτία.  

 

 

 

 

 

                   Κεντρική ακίνητη φυσαλίδα                      περιφερόμενη φυσαλίδα                                      

 

 

 

Στο ανωτέρω σχήμα παρίστανται οι τρεις φυσαλίδες. 

Η κυκλική περιφορά των περιφερειακών φυσαλίδων, προκαλεί την μάζα του στοιχειώδους 
σωματίου, η οποία αντανακλάται στην εκπομπή βαρυτονίων του σωματιδίου. 

Όταν η κίνηση του κύκλου των περιφερειακών σωματιδίων εκτυλιχθεί σε έλικα (όπως το 
τεντωμένο ελατήριο), έχουμε την κίνηση του στοιχειώδους σωματιδίου και την αύξηση της 
μάζας του, όπως αναφέρει η θεωρία του καθηγητού κ. Κομηνού.  

 

                          Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

 

     Η περιφορά των περιφερειακών φυσαλίδων, παρασύρει τον με μικρό ιξώδες περιβάλλοντα 
αιθέρα, και λόγω διατμητικών τάσεων αυτός θα περιστραφεί. Λόγω τριβής, όσο 
απομακρύνεται η απόσταση από την περιφερόμενη φυσαλίδα, η περιστροφή της 
παρασυρόμενης ενωσίας επιβραδύνεται και σε ικανοποιητικές αποστάσεις η επιβράδυνση 
ταχύτητας περιστροφής, είναι ανάλογη της αύξησης της ακτίνας απόστασης από την 
φυσαλίδα. 



     Αλλά εντός του δακτυλίου, η υγρή ενωσία θα «πέσει» σαν σε δίνη νεροχύτη. Η ροή της 
ενωσίας θα είναι εισερχόμενη ή εξερχόμενη, ανάλογα αν είναι δεξιόστροφα τα φορτία των 
φυσαλίδων, ή αριστερόστροφα. Η ροή του μαγνητικού πεδίου, είναι αυτή η ροή της ενωσίας- 
αιθέρα, το μαγνητικό πεδίο καθορίζεται από την περιφορά των φυσαλίδων. Τα μακροκοσμικά 
μαγνητικά πεδία, είναι επαλληλία των μαγνητικών πεδίων των περιφερόμενων φυσαλίδων. 

 

                                     ΤΟ ΒΑΡΥΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

 

     Όμως η ροή σε δίνη της ενωσίας εντός του κύκλου των περιφερομένων φυσαλίδων, 
παρασύρει την κεντρική φυσαλίδα κάπως έξω από το επίπεδο περιφοράς. «Αποκαλύπτονται» 
έτσι οι δύο περιφερόμενες φυσαλίδες και το ηλεκτρικό τους πεδίο. Πυκνώματα ενωσίας από 
την κρούση κόκκων στην μία φυσαλίδα, συναντούν πυκνώματα αντιθέτως κινούμενα της 
άλλης περιφερόμενης. Στο σημείο συνάντησης, σχηματίζεται στροβιλισμός των πυκνωμάτων 
και τα δύο πυκνώματα τώρα θα συμπεριφερθούν σαν ένα σωματίδιο, το βαρυτόνιο, που 
διαδοθεί προς την κάθετη κατεύθυνση του επιπέδου περιφοράς (βέβαια το επίπεδο περιφοράς 
περιστρέφεται γύρω από τους τρείς άξονες και τα βαρυτόνια που παράγονται,  έτσι θα 
κατευθύνονται στις τρεις διαστάσεις). 

      Επειδή η διάδοση του ηλεκτρικού και του βαρυτικού πεδίου, γίνεται με διάδοση 
πυκνωμάτων της ενωσίας και επειδή η ελαστικότητα της άπειρης ενωσίας είναι άπειρη (και η 
πίεση), το βαρυτικό και το ηλεκτρικό πεδίο διαδίδονται ακαριαία, εκτός αν γίνει απορρόφηση 
από κάποιο άλλο σωματίδιο και επανεκπομπή.  

     Το μαγνητικό πεδίο έχει ανώτερη ταχύτητα την του φωτός και μειώνεται όσο 
απομακρυνόμαστε από το φορτίο.  

 

                                  ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 

 

     Ένα πρωτόνιο και ένα ηλεκτρόνιο, δυνατόν να απαρτίζουν το άτομο του υδρογόνου. Είτε 
τα σωματίδια αυτά περιφέρονται περί το κέντρο μάζας τους, είτε είναι δύο ηλεκτρικοί 
δακτύλιοι αντιμέτωποι στο υδρογόνο και πάλλονται σαν μάζες δεμένες με ελατήριο, 
επιταχύνονται. Στην επιτάχυνσή τους κόκκοι ενωσίας συγκρούονται στην επιφάνεια των 
φυσαλίδων τους και σχηματίζονται ακόμη μικρότερες φυσαλίδες από την βίαια σύγκρουση 
των κόκκων. Αυτές οι μικρότερες φυσαλίδες, μία από το ηλεκτρόνιο και μία από το 
πρωτόνιο, θα έχουν αντίθετο φορτίο και θα ελχθούν. Θα σχηματίσουν δύο ηλεκτρικούς 
δακτύλιους που θα έλκονται ηλεκτρικά και θα απωθούνται μαγνητικά, αλλά η διάδοσή τους 
στον χώρο θα γίνει με την ταχύτητα του φωτός, είναι φωτόνια. 

 

     

 
 



                                     ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

         

     Η σταθερότητα του πυρήνα οφείλεται στα απωθούμενα ηλεκτρικά φορτία, που έλκονται 
από τα μαγνητικά τους πεδία. Έτσι η κοσμοθεωρία μας, είναι η ενοποιημένη θεωρία των 
δυνάμεων και των πεδίων.  

     Επειδή οι νόμοι είναι άϋλοι, είναι είναι έκφραση του Λόγου ενός προσωπικού θεού ή 
απώτερης απρόσωπης πραγματικότητας, είτε ισχύει ο υλισμός και δεν υπάρχουν αυτά, είναι 
το αδύνατο σημείο πως διοικούν την ύλη και καθορίζουν την κίνηση. Δηλαδή, πως 
δημιουργούν την κίνηση. Είναι ο συνδιασμός υλικού και αΰλου. 

                        

 


