
             Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
                                                         Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

     Αποκάλυψη Ε’ 

«και είδον επί την δεξιάν του καθηµένου επί του θρόνου 

βιβλίον γεγραµµένον έσωθεν και έξωθεν, κατεσφραγισµένον σφραγίσιν επτά. 

Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύσσοντα εν φωνή µεγάλη. 

Τις άξιός εστιν ανοίξαι το βιβλίον και λύσαι τας σφραγίδας αυτού; 

Και ουδείς εδύνατο εν τω ουρανώ ούτε επί της γης ούτε υποκάτω της γης 

Ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό. 

Και εγώ έκλαιον πολύ, ότι ουδείς άξιος ευρέθη ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό 

Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει µοι. Μη κλαίε ιδού ενίκησεν ο λέων ο εκ της 

φυλής Ιούδα, η ρίζα ∆αυίδ (είναι γενετικό πείραµα των ΄Εψιλον), ανοίξαι το 

βιβλίον και τας επτά σφραγίδας αυτού. 

Και είδον εν µέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν µέσω των  

Πρεσβυτέρων αρνίον εστηκός ως εσφαγµένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλµούς 

επτά, ά εισί τα πνεύµατα του θεού αποστελλόµενα εις πάσαν την γην….. 

…και άδουσιν ωδήν καινήν λέγοντες. Άξιος ει λαβείν το βιβλίον και ανοίξαι τας 

σφραγίδας αυτού, ότι εσφάγης και ηγόρασας τω Θεώ ηµάς εν τω αίµατί σου εκ 

πάσης φυλής και γλώσσης και φυλής και έθνους…. 
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                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     ∆εν1 όπως έλεγε ο ∆ηµόκριτος, είναι οι  άτοµες γραµµές και µηδέν είναι η 

απουσία ύλης, το κενό, ο Λόγος που ανέφερε ο Ηράκλειτος και οι ιδέες που 

διατύπωσε ο Πυθαγόρας. Οι άτοµες γραµµές είναι η απαρχή της ύλης  και εµείς (!!!) 

ας «χτίσουµε» την ύλη. 

 

                  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

 

     Θεωρούµε αξιωµατικά ότι προϋπήρχε το κενό. Από αυτό προήλθε η ύλη και ο 

Αριστοτέλης αναφέρει «περί Ουρανού» 309b: «άλογον και το χώραν τω κενώ ποιείν, 

ώσπερ ουκ αυτό, χώράν τινα ούσαν. Αναγκαίον δ’, είπερ κινείται το κενόν, είναι 

αυτού τινα τόπον, εξ ου µεταβάλλει και εις ον». Μετάφραση: «παράλογο να 

αποδώσουµε χώρο στο κενό, επειδή δεν έχει χώρο αυτό. Είναι δε αναγκαίο, εάν 

ακριβώς κινείται το κενό, να προέρχεται από αυτό κάποιος χώρος και (από αυτή την 

κίνηση του κενού) µεταβάλλεται σε ον (γίνεται ύλη). 

     ∆ιαπιστώνουµε ότι ο Αριστοτέλης υποθέτει ότι εάν κινείται το κενό, δηµιουργείται 

ο χώρος (οι διαστάσεις) και γίνεται η ύλη. Πρόκειται  προφανώς για το απειροστικό 

κενό που έχει απειροστική κίνηση και το οποίο ετεροεµφανίζεται στον χώρο και τον 

χρόνο που προσδιορίζει. 

     Συµβολίζοµε  λοιπόν το απειροστικό κενό ως ∅  (όπως το κενό σύνολο) και η 

µεταβολή (η ετεροεµφάνιση) είναι:  d∅  =dx = απειροστικό διάστηµα. Αναφέρουµε 

πρόωρα και για να εξοικειώνεστε ότι dx = dt = dm , (m = µάζα) 

     Θα αναφέρει ο ∆ιογένης ο Λαέρτιος για τον ∆ηµόκριτο (∆. Λ.  IX 44) : 

«µηδέν  τε εκ του µη όντος γίγνεσθαι µηδέ εις το µη ον φθείρεσθαι και τας ατόµους 

δε  απείρους είναι κατά µέγεθος και πλήθος, φέρεσθαι δ’ εν τώι όλωι δινουµένας, και 

ούτω πάντα τα συγκρίµατα γεννάν, πυρ, ύδωρ, αέρα, γην. Είναι γαρ και ταύτα εξ 

ατόµων τινών συστήµατα. Άπερ είναι απαθή και αναλλοίωτα διά την στερότητα, τον 

τε ήλιον και την σελήνην εκ τοιούτων λείων και περιφερών όγκων συγκεκρίσθαι, και 

την ψυχήν οµοίως. Ήν και νουν ταυτόν είναι.» 

                                                 
1 «∆ηµόκριτος» εκδόσεις κάκτος 
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Μετάφραση: «και το µηδέν από µη ον (από το τίποτε) γίνεται ύλη και δεν φθείρεται 

στο τίποτε και οι άτοµες (γραµµές) που αποτελούν την ύλη, είναι άπειρες σε µέγεθος 

και σε πλήθος, περιφέρονται σε όλο το σύµπαν  σαν σε δίνη και έτσι γεννώνται όλες 

οι  δοµές της ύλης, όπως η φωτιά, το νερό, ο αέρας, η γη. Αυτά είναι συστήµατα των 

ατόµων γραµµών. Τα οποία είναι απαθή και αναλλοίωτα (αρχή διατήρησης της 

µάζας), όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη και τέτοιοι  όγκοι λείοι και κυκλικοί (του 

σύµπαντος) είναι δοµές των ατόµων γραµµών και η ψυχή οµοίως (είναι δοµή των 

ατόµων γραµµών). Και η οποία και ο νους ταυτίζονται µε την ύλη.»» (επειδή 

υποστήριξα ότι οι προσωκρατικοί, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι 

συγκοινωνούντα δοχεία, θυµηθείτε το «ταυτόν νοείν τε και είναι» του Παρµενίδη 

(ταυτίζεται ο νους και η ύλη)). 

 

                                       Ο ΧΡΟΝΟΣ 

 

     Μονάδα του χρόνου είναι µία οµοιόµορφα επαναλαµβανόµενη κίνηση (π.χ. το 

έτος στο ηλιοκεντρικό σύστηµα, είναι µία περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο). Έτσι 

ο χρόνος είναι κίνηση  (διάχυτος στις τρεις διαστάσεις και χωρίς προτιµητέα φορά και 

είναι η τέταρτη διάσταση). Συνεπώς ο απειροστικός χρόνος dt, είναι αυτή η 

απειροστική κίνηση και για να δηλώσουµε ότι πρόκειται για τον χρόνο, τον 

συµβολίζουµε ως <dx> (= dt).  ∆ιαστατικά και από φιλοσοφική άποψη, µπορούµε να 

πούµε  ότι dx = <dx> . 

 
                                       Η ΜΑΖΑ 

 

      Εάν διαιρέσουµε ένα υλικό σώµα φθάνουµε στα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και τα 

νετρόνια ( το νετρόνιο είναι σύνθεση ηλεκτρονίου-πρωτονίου). Αυτά αποτελούνται 

από  ένα δεσµευµένο φωτόνιο ( του οποίου η ύλη κατανέµεται όπως  η σειρά Fourier 

και δες παρακάτω). Το δεσµευµένο φωτόνιο αποτελείται από τις άτοµες γραµµές  του 

∆ηµόκριτου, τα απειροστικά άλµατα του κενού. ∆ηλαδή η µάζα m= k|dx| και |dx| 

είναι η απειροστική  µάζα, η οποία φιλοσοφικά είναι : |dx| =dx = dm .  
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                          ∆ΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΙΕΣ  
 

     Η ταχύτητα θα είναι : v= c1 dx/<dx> = c 1 , η ορµή I=mv= c dx και η δύναµη F = 

ma = bdc. 

2

     Η δύναµη στους απειροστικούς αυτούς χώρους προέρχεται από το κενό και την 

ταυτίζουµε µε αυτό και F=bdc  και d∅  =dx= ετεροεµφάνιση του κενού. 

 

                             ΤΟ ∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΦΩΤΟΝΙΟ 

 

     Θεωρούµε ότι σε ένα ηλεκτρόνιο ή πρωτόνιο, οι απειροστικές κινήσεις 

δεσµεύονται σε δύο σωµάτια, τα δύο σωµάτια απαρτίζουν ένα φωτόνιο και έχουν 

θετικό και αρνητικό φορτίο. Και τα δύο έχουν µάζα m και ενέργεια E=mc  . Σαν 
φωτόνιο έχει την ταχύτητα του φωτός και περιστρέφεται όπως ο δεξιόστροφος τόρος 

στο πρωτόνιο ( αυτό είναι το θετικό φορτίο). Οι δύο τόροι του δεσµευµένου 

φωτονίου είναι αντιµέτωπα δακτυλίδια και πάλλονται εγκάρσια και διαµήκως και 

έλκονται ηλεκτρικά και απωθούνται µαγνητικά. 

2

     Η ενέργεια και η µάζα των τόρων στην πραγµατικότητα κατανέµονται σε πολλούς 

τόρους µε την ίδια περίπου γωνιακή συχνότητα και η ακτίνα τους προσδιορίζεται από 

τα πλάτη ταλάντωσης των ηµιτόνων, στα οποία αναλύεται η f(x) σε σειρά Fourier: 

       Όταν  f(x) = {-Acos(kx) αν –π<x<0 , 0 αν x=-π ή 0 και  Acos(kx)   αν 0< x<π} 

Τότε : f(x)= (4Α/π)[ ...)6sin(
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Τα πλάτη των απείρων ηµιτόνων είναι η ακτίνα περιφοράς των τόρων γύρω από το 

κεντρικό απειροστικό κενό, το οποίο έλκει. Τα ηµίτονα παριστούν την περιφορά περί 

του  απειροστικού κενού και ο κυµαταριθµός k ορίζει την θέση του περιτυλιγµένου 

τόρου. 

     Το απειροστικό διάστηµα dx=dF είναι εδώ η διαφορά των ακτίνων δύο 

διαδοχικών κατανοµών του δεσµευµένου φωτονίου και σε µία περίπτωση έχουµε: 

                          dx=dr= (4A/π){
12

2
14

4
22 −

−
−

 }=0.5 Α. 

      Το κεντρικό απειροστικό κενό προβάλλει σαν ελκυστής, που καµπυλώνει τους  

τόρους γύρω του.                           
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                         Η ∆ΙΕΓΕΡΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, περιφερόµενα περί του κέντρου µάζας στα άτοµα, 

επιταχυνόµενα ακτινοβολούν και ανταλλάσσουν φωτόνια. Τα ηλεκτρόνια 

ακτινοβολούν και χάνουν ενέργεια, αλλά όµως δέχονται την ενέργεια που 

ακτινοβολούν οι πυρήνες και διατηρείται (η ενέργεια). 

     Θεωρούµε ότι το κενό αναµεταξύ των ηλεκτρονίων και του πυρήνα, διεγείρεται 

παράγει φύσει βαρυτικά κύµατα (το φαινόµενο εξήγαγε θεωρητικά ο Casimir). Στη 

διέγερση του κενού αντιστοιχεί διεγείρουσα δύναµη F= F cos(ωt) και η οποία 

ταυτίζεται µε το κενό. 

0

     Τα βαρυτικά κύµατα αποτελούνται από δύο σωµάτια. Ένα θετικού φορτίου και 

µάζας και ένα αρνητικού φορτίου και µάζας (σύνολο µηδέν).Είναι µία διακύµανση 

του µηδενός, αποχωρίζεται το κενό, ξανασµίγει και γίνεται κενό, σε µία διαρκή 

διακύµανση. «Πέφτουν» τα βαρυτικά κύµατα πάνω στα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια 

(στον γαλαξία των τόρων) και ακολουθούν µία φθίνουσα ελικοειδή πορεία προς το 

κεντρικό απειροστικό κενό. Αφενός τα δύο φορτία του βαρυτικού κύµατος 

ακτινοβολούν λόγω επιτάχυνσης, αφ’ετέρου το κενό ασκεί πέδηση και αναχαιτίζει 

την ταχύτητα του φωτός (ώστε να εξανεµισθεί η ενέργεια µέχρι να φθάσει στο 

κεντρικό κενό και να ακινητοποιηθεί). Το κεντρικό απειροστικό κενό δρα σαν µία 

µικρή µαύρη τρύπα. Η πέδηση του κενού στο κύµα, µοιάζει µε τριβή και το 

φαινόµενο περιγράφει η διαφορική εξίσωση διεγείρουσας δύναµης µε απόσβεση: 

                          F cos(ωt)= m0 2

2

dt
xd  + b

dt
dx  +kx 

     Τα βαρυτικά κύµατα δηµιουργούνται στο κενό και επιστρέφουν σ’αυτό και 

διατηρείται η ενέργεια. 

     Η δύναµη που όπως σηµειώσαµε είναι διάστηµα, γίνεται τώρα ακτινικό διάστηµα 

και περιγράφει τις επιτρεπτές τροχιές των τόρων στους οποίους κατανέµεται η ύλη 

του δεσµευµένου φωτονίου και  το µηδέν, είναι το ζωηφόρο µη ον που έχει την 

ιδιότητα της δύναµης. 
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                                   Η ΜΕΤΑǾǾǾǾǾǾΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Έχουµε:   ad Ǿ=dF= d[dx/<dx> ]. 2 2

Όταν x=r=ακτίνα τόρων, θα πρέπει να εξετάσουµε αν τα πλάτη της σειράς Fourier, 

γίνονται συνάρτηση της x. 

      Είναι x=r= (4A/π)2ν/(2ν -1) και 2

                 dr=(4 Α/π){(1/2) (2ν -1)}΄dν=dF 2
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