
                      ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 
                           Η΄ ΕΤΕΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
                                         
                                            Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου* 

 

                                               ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
     Ο λόγος είναι αρχαία Ελληνική λέξη και σηµαίνει η λογική, η αναλογία, η αφορµή, η αιτία, ο 

σκοπός. Εµείς θα χρησιµοποιήσουµε την έννοια του λόγου σαν λογική. 

                                               Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
     Ο λόγος, η λογική δηλαδή αυτή που είναι άµεσα προσιτή, είναι ο τρόπος, ο µηχανισµός 

που διέπει την σκέψη µας και δεν υπάρχει υλική δοµή στον εγκέφαλο που την εκφράζει, αλλά 

είναι επενδυµένη στην ύλη του εγκεφάλου. Ο λόγος συνεπώς είναι άϋλος. 

                                              Ο ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ 
     Οι κινήσεις των σωµάτων από τον µικρόκοσµο έως τον µεγάκοσµο υπόκεινται σε νόµους 

φυσικούς, οι οποίοι είναι τόσο απλοί  όσο βρήκαµε, είτε είναι διαφορετικοί και 

πολυπλοκότεροι. Οι νόµοι αυτοί είναι έκφραση της λογικής, του λόγου που διέπει τις κινήσεις 

και τα φαινόµενα γενικά. Ο λόγος είναι επενδυµένος µέσα στην φύση και στην φύση του 

εγκεφάλου και είναι άϋλος.                            

                                         Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΝ «ΥΠΕΡΟΥΣΙΑ» 
     Ο άϋλος λόγος σαν τέτοιος, δεν υπόκειται στον χώρο και τον χρόνο και δεν έχει µάζα που 

διακρίνει την ύλη. Ο λόγος είναι µία «υπερουσία», ένα «είδος», µία «υπερύλη» και όπως 

διατυπώθηκε κατά Ιωάννη «κανένας δεν είδε είδος θεού ποτέ». Αυτή η «υπερουσία» είναι ο 

θεός «και θεός ην ο λόγος» , κατά Ιωάννη. Ο λόγος λοιπόν, αυτός ο θεός Λόγος είναι το 

άγνωστο «είδος» που είναι επενδυµένο στο σύµπαν. 

                                              Η ΥΛΗ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ 
     Η ύλη αποδίδεται στην φιλοσοφία των προσωκρατικών, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, 

ως Είναι. Το Είναι είναι η φύση, η ύλη. Μη Είναι είναι οι άϋλες έννοιες και κατ’ επέκταση οι 

ιδέες και το κενό του ∆ηµόκριτου. Οι ιδιότητες είναι έννοιες και το Είναι, η ύλη έχει ιδιότητες, 

δηλαδή έχει µη Είναι. Το Είναι έχει το µη Είναι και µη Είναι είναι και ο λόγος. 

                         Η ΑΦΘΑΡΣΙΑ ΣΑΝ ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
     Η Χηµεία για να µην εµπλακούµε σε συζητήσεις Φυσικής, δέχεται την αφθαρσία της ύλης. 

Έτσι θα οδηγηθούµε στον Ηράκλειτο ότι ο κόσµος είναι πυρ που ζει πάντοτε (αιώνιο). Η ύλη 

συνεπώς µαζί µε τον λόγο, τον λόγο της, θα ήταν αυτόνοµη, αλλά αν µπορούσαµε να δούµε 

ύλη και λόγο ξεχωριστά, δεν είναι αυτόνοµη εντελώς αλλά ετεροπροσδιορίζεται και αν και 

υπόκειται στον χρόνο είναι αιώνια. Μία αδηµιούργητη ύλη αν και δίπλα στον άϋλο λόγο θα 

ήταν η νέα έκδοση του υλισµού. 

                                      ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ CASIMIR 
     Το 1948 έγινε από τον Ολλανδό Casimir ένα απλό πείραµα, το οποίο νοµίζουµε έχει 

δραµατικές συνέπειες. Αυτός πήρε δύο παράλληλες, αγώγιµες, αφόρτιστες πλάκες και σε 

κατάλληλη απόσταση σε κενό και αυτές ήλχθησαν. Υπέθεσαν ότι παρήχθησαν εν δυνάµει 



ηλεκτροµαγνητικά κύµατα  από το κενό που είχε διεγερθεί µε τον τρόπο αυτόν και 

προκάλεσαν την έλξη. 

     Υποστηρίζουµε ότι τα σωµατίδια των πλακών διέγειραν το κενό και παρήχθησαν 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που προκάλεσαν την έλξη. Τα κύµατα αυτά «έπεσαν» πάνω στα 

σωµατίδια και ακολουθώντας την δοµή τους «έσβησαν» στο κεντρικό απειροστικό κενό, που 

είναι κάτι σαν µίνι µαύρη τρύπα. Έτσι διατηρείται η ενέργεια και το κενό παράγει και 

απαξιώνει τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα τα οποία είναι ύλη. 

    Οδηγούµαστε λοιπόν ότι από το µηδέν, το τίποτε, το κενό, το µη Είναι παράγεται ύλη και 

υποθέτοµε ότι ο λόγος διήπε το κενό και παρήχθηκε η ετερόνοµη ύλη (η µη αυθύπαρκτη) 

 

 

* Ο Αλέκος Χαραλαµπόπουλος είναι πτυχιούχος του Οικονοµικού τµήµατος της Νοµικής 

(1978) και είναι ελεγκτής στην ∆ΟΥ Αγρινίου. Συνέγραψε περίπου 15 εργασίες στην Φυσική 

και την Φιλοσοφία από τις οποίες µερικές διανεµήθηκαν σε συνέδρια της Ένωσης Ελλήνων 

Φυσικών. Χαρακτηρήστηκαν πρωτοποριακές και η Ε.Ε.Φ. θα του εκδόσει µερικές από αυτές. 


