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                      Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΟΥ «Ι∆ΙΟΝ» ΚΑΙ Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ 

 

                                                                             Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ   

 

     Το κενό δεν έχει ύλη, έχει µία µη ουσία, µη ύλη, το «ίδιον». Αυτό έχει τις 

ιδιότητες του αιθέρα. Είναι ελαστικό και αραιό, συνεχές και αδιαίρετο. Γεµίζει το 

κενό και το ίδιο είναι κενό, αφού δεν έχει ύλη, είναι κενό ύλης.  

 

 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ «Ι∆ΙΟΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

                 

     Το «ίδιον» γεµίζει το απόλυτο κενό και έχει µία µικρή οµοιόµορφη πυκνότητα. 

Από φυσική πλευρά µπορούµε να το κατανοήσουµε σαν µία οµοιόµορφα 

κατανεµηµένη µάζα. 

     Μέσα στο «ίδιον» υπάρχουν φυσαλίδες απόλυτου κενού µικρές και µία από αυτές 

είναι η µεγαλύτερη και αντιστοιχεί στην διάνοια του Θεού. Μέσα στις φυσαλίδες 

αυτές, αιωρούνται απειροστικοί κόκκοι «ίδιον» που κινούνται όπως τα µόρια του 

ιδανικού αερίου και δυνατόν να συγκρουσθούν ελαστικά µεταξύ τους ή µε τα 

τοιχώµατα του συνεχούς «ίδιον».  

     Ο τρόπος να υπάρχει το «ίδιον», οι κόκκοι και οι κινήσεις τους, είναι ο άϋλος 

Λόγος.  

     Ο τρόπος που υπάρχει το «ίδιον» είναι ότι στις παρυφές του οριακού κύκλου της 

φυσαλίδας , το γειτονικό «ιδιον» είναι πυκνότερο και αυτό οφείλεται στο «ίδιον» που 

εκτοπίζεται από την φυσαλίδα του απολύτου κενού και το οποίο πυκνώνει τον άµεσα  
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      Φυσαλίδα απολύτου κενού σε δύο διαστάσεις. Στον οριακό κύκλο απολύτου κενού και 

εξωτερικού «ίδιον», πίπτουν οι κόκκοι οι εντός της φυσαλίδας και στο «ίδιον» διαδίδεται διαταραχή 

όπως οι καµπύλες. Σε κάποια απόσταση οι καµπύλες αποµακρύνονται ακτινικά (ηλεκτρικό πεδίο). Στο 

σχήµα φθάνουν διαταραχές από άλλες φυσαλίδες ,αλλά και άλλες αποµακρύνονται (δεν φαίνονται). 

 

γειτονικό χώρο της.  

     Όταν ένας κόκκος συγκρουστεί µε το τοίχωµα του συνεχούς «ίδιον», αυτό 

παθαίνει µία ελαστική παραµόρφωση και αναλογεί µε το ψηφιακό σήµα 1, ενώ µε το 

σήµα 0, δηλαδή µε την µη ύπαρξη παραµόρφωσης, αντιστοιχεί µικρή ηρεµία. 

     Η παραµόρφωση µέσα στο γειτονικό της φυσαλίδας «ίδιον» διαδίδεται 

καµπυλωµένα και σε ικανή απόσταση ακτινικά. Η καµπυλωµένη διάδοση οφείλεται 

στην µεγαλύτερη πυκνότητα «ίδιον» που όλο αραιώνει και σε κοντινή απόσταση να 

γίνει οµοιόµορφο σε πυκνότητα. Η µεταβολή της πυκνότητας, δρα όπως στην 

διάθλαση του φωτός, δηλαδή στην ουσία έχουµε διάθλαση στην διάδοση της 

παραµόρφωσης της πυκνότητας του περικειµένου της φυσαλίδας «ίδιον», που 

οφείλεται στην κρούση ενός κόκκου µε το οριακό τοίχωµα της φυσαλίδας.  

 

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

         

    Όταν οι παραµορφώσεις από τους κόκκους καµπυλωθούν γύρω από την φυσαλίδα 

και σχηµατίσουν για ικανοποιητικό αλλά απειροστικό χρόνο, κλειστές τροχιές  γύρω 

από την φυσαλίδα, σχηµατίζεται ένα σωµάτιο που ανάλογα µε την περιστροφή έχει 

θετικό ή αρνητικό φορτίο. Το φορτίο δηλαδή είναι κινήσεις, διαδόδεις των 

παραµορφώσεων του «ίδιον» και δύο αντίθετα σωµάτια συλλαµβάνονται από µία 
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κεντρική φυσαλίδα. Τα δύο σωµάτια στροβιλίζονται γύρω από αυτή µε την ταχύτητα 

του φωτός, του οποίου είναι τα δύο σωµάτια. Το σχήµα είναι ένα ηλεκτρόνιο ή ένα 

πρωτόνιο, ανάλογα µε το «φορτίο»  της κεντρικής φυσαλίδας.  

 

 

     Κατά την διάρκεια των στροβιλισµών, αποσπώνται στροβιλισµένες 

παραµορφώσεις του «ίδιον» και είναι τα κβάντα του µαγνητικού πεδίου. Η κεντρική 

φυσαλίδα παράγει το ηλεκτρικό πεδίο του ηλεκτρονίου ή του πρωτονίου που είναι η 

διάδοση των παραµορφώσεων του «ίδιον» και λειτουργούν σαν ελατήρια µε τα 

φορτία που θα επιδράσει. Οι στροβιλισµοί των ηλεκτρικών πεδίων των δύο 

περιστρεφόµενων φυσαλίδων παράγουν το µαγνητικό πεδίο, δηλαδή κατά την 

περιφορά τους γύρω από την κεντρική φυσαλίδα, περιστρέφεται και το ηλεκτρικό 

πεδίο και αποσπώνται τµήµατα των περιστρεφοµένων παραµορφώσεων τα οποία 

διαδίδονται ακτινικά και είναι τα κβάντα του µαγνητικού πεδίου. 

  

Η ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΟΝΙΟΥ   

                           

     Όταν έρθουν αντιµέτωπα δύο κβάντα µαγνητικού πεδίου που έχουν αντίστροφη 

περιφορά στην διεύθυνση της διάδοσή τους, σχηµατίζουν ένα κβάντο βαρύτητας. Το 

βαρυτόνιο είναι παλµοί δύο µαγνητικών κβάντων, που διέρχονται από το µηδέν  και 

αποµακρύνονται από την άλλη µεριά του κβάντου, για να ξαναελχθούν επανέρθουν 

στο µηδέν και αποµακρυνθούν από την άλλη µεριά του. 
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     Ταλαντώσεις των παραµορφώσεων που αντιστοιχούν στα δύο µαγνητικά κβάντα που δηµιουργούν 

το βαρυτόνιο 

 

      Η διάδοση του µαγνητικού κβάντου είναι µεγαλύτερη του φωτός και του 

βαρυτονίου πολύ, πολύ µεγαλύτερη. Οι υπολογισµοί των ταχυτήτων είναι επισφαλείς 

λόγω ατελειών των θεωριών της κατεστηµένης Φυσικής  και πάντως το βαρυτόνιο 

διαδίδεται µεταξύ των 10
24

  - 10
30

 m/sec ενώ για το µαγνητικό κβάντο προς το παρόν 

είναι ανέφικτη η προσέγγιση της ταχύτητας, αλλά πιστεύεται ότι κυµαίνεται µεταξύ 

της ταχύτητας του φωτός και του βαρυτονίου. 

 

                  Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 

                                  

      Σε ένα άτοµο υδρογόνου όπου ένα ηλεκτρόνιο περιφέρεται περί κέντρου µάζας µε 

ένα πυρήνα ενός πρωτονίου και ενός νετρονίου, ανταλλάσσονται φωτόνια. Ένα που 

εκπέµπει ο πυρήνας και πέφτει στο ηλεκτρόνιο και σχεδόν ταυτόχρονα ένα που 

εκπέµπει το ηλεκτρόνιο και πέφτει στον πυρήνα. 

 

 

Πυρήνας υδρογόνου και ηλεκτρόνιο κινούµενα περί το κέντρο βάρους (µάζας) µε 

ανταλλαγή φωτονίων. 
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      Τα στροβιλιζόµενα σωµατίδια παράγουν µαγνητικά κβάντα και αυτά µε την σειρά 

τους δυνατόν να παράξουν βαρυτικά.  

     Ανάµεσα στο νετρόνιο και το πρωτόνιο του πυρήνα, ανταλλάσσονται µαγνητικά 

κβάντα άπωσης. Αυτή εξισορροπεί την έλξη που δηµιουργούν τα ηλεκτρικά πεδία , 

τα οποία πραγµατώνονται µε ανταλλαγή ενός ηλεκτρονίου από το νετρόνιο του 

πυρήνα προς το πρωτόνιο και το αντίθετο όταν εκείνο γίνει νετρόνιο. 

            

 


