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(οντολογική φιλοσοφία)
του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ο παπα-Ηλίας έφθασε στο γραφείο µου στην Εφορία. Του έκανα ένα ερώτηµα που
αγγίζει κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτου θρησκείας µάλλον ή φυλής: «πάτερ ο άνθρωπος
θα γίνει Θεός καταργώντας επιστηµονικά τον θάνατο, ή η συνείδησή του θα ενωθεί
και θα γίνει τµήµα του Θεού; ( εννοούσα ως Θεό το κενό, τον Λόγο -λογική-και την
συνείδηση). Φυσικά και στην δεύτερη περίπτωση θα θεωθεί ο άνθρωπος. Ο παπαΗλίας απάντησε ότι και οι δύο είναι δρόµοι της θέωσης του ανθρώπου! Ας
τακτοποιήσουµε τα πράγµατα.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;
Ετοιµαστείτε για πιο δύσκολα! Μόνο έτσι θα φθάσουµε Εκεί.
Οι άτοµες γραµµές του παππού, του ∆ηµόκριτου και το κενό που διατύπωσε, όπως
συνδιάζεται µε τις άτοµες γραµµές, είναι αυτό που σήµερα διατυπώνουµε µε άλλα
λόγια, το απειροστικό (πολύ µικρό) άλµα του απειροστικού κενού. Τα απειροστικά
άλµατα, οι άτοµες γραµµές, είναι τα συστατικά των σωµατιδίων (των ηλεκτρονίων,
πρωτονίων, νετρονίων, φωτονίων, κλπ.) Το απειροστικό άλµα πραγµατοποιείται σε
µία διάσταση και δηµιουργεί την µονοδιάσταση. Όµως όπως αντιλαµβανόµαστε, η
καµπύλωση της µονοδιάστασης δηµιουργεί την έννοια του επιπέδου (την
διδιάσταση). Και η κατανοµή των µαζών (οι οποίες αποτελούνται από τις άτοµες
γραµµές), ορίζουν τον τρισδιάστατο χώρο (που αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις).
ΕΝΑ ΣΟΚ
Πήγαινα να βρώ τον πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, για να µου εκδώσει
η Ένωση βιβλίο µε εργασίες µου στην Φυσική. Η πιο δύσκολη εργασία που έκανα
ποτέ, ήταν η «Κίνηση Υλικού Σηµείου ως προς µη Αδρανειακό Σύστηµα
Αναφοράς». Κάπου εκεί έλεγα ότι κάτι διανύσµατα δεν είναι ίσα σε διαφορετικούς
παρατηρητές που βρίσκονται σε διαφορετικά συστήµατα αναφοράς, γιατί οι
ταχύτητες (που είναι διανύσµατα) κάποιων κινητών, είναι διαφορετικές σε
διαφορετικά συστήµατα αναφοράς. Ο κος πρόεδρος µε κάθησε κάτω και µου είπε:
«κε Χαραλαµπόπουλε, τον βλέπετε αυτόν τον χάρακα, πείτε ότι είναι ένα διάνυσµα
θέσης, δεν είναι το ίδιο για τα διαφορετικά δυστήµατα αναφοράς;» Ήταν ένα σοκ…
Ναι , έτσι θα ήταν! Όµως η παράγωγος του διανύσµατος θέσης ως προς τον χρόνο,
είναι η ταχύτητα. Και οι ταχύτητες στα διάφορα συστήµατα αναφοράς δεν είναι ίδιες,
το … απαγορεύει ο Γαλιλαίος! Άρα τα διανύσµατα θέσης δεν είναι ίσα στα διάφορα
συστήµατα. Γιατί άραγε;
∆Ι∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
Μόνο µία λύση υπάρχει: να βρισκόµαστε στις δύο διαστάσεις, το φθάνουµε
νοητικά και όχι µε τις αισθήσεις που δίνουν τρεις διαστάσεις. Έτσι ο κόσµος
απλώνεται σε δύο διαστάσεις και το άπειρο σύµπαν είναι ένα άπειρο επίπεδο! Και

αυτό που αντιλαµβανόµαστε µε τις αισθήσεις, είναι µία ολογραφία που διεξάγεται
στις δύο διαστάσεις όπως της οθόνης του υπολογιστή και η Τρίτη διάσταση είναι
κάλπικη! Και ο κόσµος του κάθε ζώου είναι µία ολογραφ α ενός πολυολογραφικού
σύµπαντος.
ΟΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΟΥ CASIMIR
Ο Casimir πρόβλεψε ένα φαινόµενο και πολύ αργότερα το πείραµα έδειξε: πλάκες
αγώγιµες, αφόρτιστες, παράλληλες, σε πολύ µικρή απόσταση και σε κενό, έλκονται!
Έγινε η υπόθεση ότι διεγείρεται το κενό και παράγονται ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
που προκαλούν την έλξη.
Ο διδιάστατος κόσµος των ατόµων γραµµών, η πολυολογραφία, σχηµατίζεται σε
ένα απειροστικού πάχους άπειρο επίπεδο κενού, που διεγείρεται. ∆ιεγείρεται από τα
εκατέρωθεν του επιπέδου κενά, που είναι συνεχή και έλλογα και παράγονται οι
απειροστικές κινήσεις. Όπως στις πλάκες του Casimir , έλκονται τα εκατέρωθεν κενά
και η ζωή, αυτά τα έλλογα όντα, δηµιουργούν τις συνθήκες ισορροπίας και δεν
ενώνονται τα εκατέρωθεν κενά, δηλαδή δεν καταστρέφεται ο κόσµος!
Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΚΙΑΣ
Εκεί λοιπόν, στο απειροστικού πάχους επίπεδο του διεγειρόµενου κενού, υπάρχει
η ολογραφία του σύµπαντος, εκεί ζούµε σε µία γωνιά. Και ο δρόµος της αρετής είναι
να µείνουµε εκεί, αιώνιοι θεοί, σε ένα ισορροπηµένο σύµπαν και παντοτινό!
Και ο δρόµος της κακίας είναι, οι άνθρωποι να µαταιώσουν την πρόληψη αυτής
της ισορροπίας και οι συνειδήσεις του ψυχικού κάλλους, να γίνουν άϋλα µόρια της
απείρου συνείδησης, στον «χώρο» του αδιαιρέτου κενού. Αν επικρατήσουν οι κακοί
όπως συνήθως, αυτό θα είναι και η αυτοκαταστροφή τους!

