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ΡΥΘΜΟΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ. Ένα άλλο φαινόμενο το οποίο πλησιάζει στο 
φαινόμενο της διάρκειας και της σταθερότητας αποδείχτηκε* θεμελιώδες για 
τη διατήρηση όλου του κόσμου, αλλά υποβαθμίστηκε για πολλές δεκαετίες 
και με απίστευτη ανοησία από τους ερευνητές για τη δομή της ύλης. Με αυτό 
το φαινόμενο δημιουργούνται όλα τα πράγματα, συντηρούνται οι φυσικοί νό-
μοι και ισορροπεί η φύση. Αυτό το φαινόμενο συνδέεται με ένα πλήθος σύν-
θετων φαινομένων, τα οποία πολλές φορές προκαλούν την απορία για την 
απόλυτη ακρίβεια στους τρόπους που γίνονται, για τη συμμετρία τους και για 
τις αναλογίες στις μορφές τους. Αυτό το φαινόμενο κρύβεται πίσω από τα 
συναισθήματα της ομορφιάς, αλλά και με αυτό εξασφαλίζεται η εξέλιξη της 
ύλης, η δημιουργία της ζωής και η συνήθεια βιολογικά και ψυχολογικά: Αυτό 
είναι το φαινόμενο του ρυθμού, της περιόδου και γενικά της επανάληψης. 
Επομένως, η διάρκεια στην ύπαρξη μπορεί να μην είναι μεγάλη, μπορεί και 
αντιθέτως να είναι πολύ σύντομη για να τη μετρήσουμε. Γίνεται ωστόσο η 
επανάληψη να είναι πολύ γρήγορη, πολύ συχνή, με ταχύτατες εναλλαγές, με 
σταθερό ρυθμό και έτσι να διατηρείται η ύπαρξη ενός πράγματος ή μιας ομά-
δας πραγμάτων, να συναντάμε τα ίδια φαινόμενα σε πολλές περιοχές και να 
επηρεαζόμαστε πολύ συχνά και με τους ίδιους τρόπους. Χωρίς αυτό το θεμε-
λιώδες και αόρατο φαινόμενο, η αλλαγή στη φύση θα ήταν ανοργάνωτη και 
χωρίς καμία προτεραιότητα. Η προοπτική σταθερότητας στον κόσμο θα ήταν 
ένα σπάνιο και τυχαίο φαινόμενο. Τη διάρκεια και τη συχνότητα της επανά-
ληψης ενός φαινομένου δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε ούτε για την περι-
γραφή των δομικών στοιχείων του κόσμου, ούτε για τα ψυχολογικά προβλή-
ματα και τις δυσκολίες της ζωής. 
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*Απίστευτη ανοησία που δεν εκτιμήθηκε αυτό το φαινόμενο όσο χρειαζό-
ταν για την ερμηνεία του κόσμου, ενώ είναι ένα από τα πιο καλά ερευνημένα 
ζητήματα στη φυσική και υπήρχαν προκλητικές ενδείξεις στη φύση. Στην κο-
σμολογική θεωρία για ένα πλήρες Σύμπαν σε δύο τόμους (~1000 σελ. Α5), 
με ένα πλήθος υπολογισμών και με τα νούμερα της γνωστής φυσικής και με 
τους απλούς τύπους,  αποκαλύπτεται η πιο στενή (και δημιουργική) σχέση 
του ρυθμού και των η/μ κυμάτων με τη δομή της ύλης 

Οποιαδήποτε μετρήσιμη φυσική μεταβολή γίνεται με σταθερό ρυθμό ή 
επαναλαμβάνεται σε ίσα χρονικά διαστήματα, δηλαδή περιοδικά, λέμε ότι 
μεταβάλλεται με μια συχνότητα. Η περιοδική μεταβολή μπορεί να γίνεται 
στη  θέση,  στην ταχύτητα,  στην αυξομείωση μιας  ποσότητας  (λ.χ.  ένταση 
ενός ρεύματος), στην εναλλαγή της φοράς, στη δημιουργία ή στην εμφάνιση 
ενός ίδιου αποτελέσματος, όπως λ.χ. ενός ηλεκτρικού ή φωτεινού παλμού και 
σε άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις. Η περιοδική μεταβολή μπορεί να γίνεται με 
πιο πολύπλοκο τρόπο και να είναι ένα αποτέλεσμα μερικών ενδιάμεσων πε-
ριοδικών φαινομένων, δηλαδή από επιμέρους διεργασίες, που επίσης γίνο-
νται  περιοδικά  σε  μικρότερα  χρονικά  διαστήματα,  όπως  η  κίνηση  των 
δεικτών σε ένα ρολόι με γρανάζια. 

Η περιοδική μεταβολή μπορεί να γίνεται σε διαφορετικά πράγματα και με 
διαφορετικό τρόπο, όπως σε ένα εκκρεμές, στην τροχιά ενός πλανήτη, στην 
εναλλαγή της φοράς ενός ρεύματος και επομένως για τον υπολογισμό του 
ρυθμού και της συχνότητας δεν χρησιμοποιείται μια ίδια μαθηματική σχέση 
για  όλες  τις  περιπτώσεις.  Ανάλογα  το  φαινόμενο  που  παρατηρούμε,  θα 
χρειαστεί να ξέρουμε την ταχύτητα, τη μάζα, το μήκος, το μέγεθος της δύνα-
μης και μερικά σταθερά χαρακτηριστικά του φαινομένου ή των υλικών που 
μεσολαβούν καθοριστικά στη διαδικασία. Σε όλες όμως τις περιοδικές μετα-
βολές, ακόμα και αν γίνονται με πιο πολύπλοκο τρόπο, θα παρατηρήσουμε 
μια χρονική στιγμή έναρξης, ένα χρονικό διάστημα και μια στιγμή τερματι-
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σμού σε ένα μέγεθος και την επανάληψη των ενδιάμεσων τιμών ή φαινομέ-
νων. Αν απλώς μετρήσουμε το χρονικό διάστημα (t) ενός αριθμού επαναλή-
ψεων (N), από τη μέτρηση αυτή μπορούμε να υπολογίσουμε τη συχνότητα 
(f), όταν διαιρέσουμε τον αριθμό των επαναλήψεων με το συνολικό χρόνο 
που μετρήσαμε (f=N/t). 

Στα περιοδικά και στα επαναλαμβανόμενα με σταθερό ρυθμό φαινόμενα 
μπορούμε να βρούμε πλήθος από μαθηματικές σχέσεις, οι οποίες είναι γνω-
στές από το απλό σχήμα του κύκλου (τριγωνομετρικές). Στα ηλεκτρομαγνη-
τικά κύματα και στα φαινόμενα που προκαλούνται από αυτές τις κυματικές 
κινήσεις θα παρατηρήσουμε πολλές τριγωνομετρικές σχέσεις με πιο φανερή 
τη σχέση του π = 3,14159... του κύκλου.

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ 

Οποιοσδήποτε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι η ταχύτητα του φωτός 
είναι  μια  φανταστικά  γρήγορη  ταχύτητα,  αστραπιαία,  και  κανένα  από  τα 
πράγματα που κινούνται γύρω μας δεν πλησιάζει σε αυτήν. Οι περισσότεροι 
συγγραφείς απλουστευμένων βιβλίων για τα φυσικά φαινόμενα, αν όχι όλοι, 
εύκολα επαναλαμβάνουν και τονίζουν την υψηλότερη ταχύτητα του φωτός, 
με ωραίες συγκρίσεις και παρομοιώσεις. Δεν θα βρούμε εύκολα ωστόσο, να 
τονίζουν ένα άλλο φαινόμενο κίνησης,  το οποίο συνδέεται  επίσης  με την 
υψηλή ταχύτητα του φωτός, αλλά αυτή δεν είναι η συνηθισμένη συνεχής κί-
νηση που διανύουν τα σώματα ανεμπόδιστα μέσα στον κενό χώρο.  Αυτό 
είναι το φαινόμενο της διακύμανσης, της εναλλαγής ή της ταλάντωσης, που 
γίνεται με ρυθμούς το ίδιο απίστευτα γρήγορους. Οι στατικές εικόνες που 
διαδέχονται η μία την άλλη στην οθόνη με ρυθμό μόνο 100 φορές ανά sec 
προκαλούν την αίσθηση μιας συνεχόμενης κίνησης.  Ο κώνος ενός κοινού 
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ηχείου μπορεί να πάλλεται και να τρίζει με ρυθμούς που φτάνουν τις 20000 
φορές ανά sec. Έχουμε παρατηρήσει και παράγει διακυμάνσεις που φτάνουν 
σε ρυθμούς πιο γρήγορους από αυτούς του ορατού φωτός, που ξεπερνούν τις 
10  ακολουθούμενο  από  15  μηδενικά  εναλλαγές  ανά  sec.  Τέτοιοι  ρυθμοί 
αυξομείωσης είναι το ίδιο, αν όχι περισσότερο, εντυπωσιακά γρήγοροι, όπως 
είναι η ταχύτητα που φανταζόμαστε σε ευθύγραμμη κίνηση. Θα μας διευκρι-
νίσουν ότι μιλάμε για πεδία και έτσι νομίζουν ότι το μυστήριο εξαφανίζεται. 
Όμως,  μάλλον  θα  ήταν  πιο  μεγάλο  και  άλυτο  το  μυστήριο,  αν  αυτοί  οι 
αστραπιαίοι  ρυθμοί  διακύμανσης ή εναλλακτικής  κίνησης γινόντουσαν με 
υλικά πράγματα, όπως αυτά που βλέπουμε και συναρμολογούμε. 

[Από το βιβλίο ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕ-
ΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ] έκδοση ©2012

ΦΩΣ: Ένα μικρό τμήμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το οποίο 
γίνεται αισθητό από το μάτι κοντά στη ζώνη των 10^14 Hz με μήκος κύματος 
περίπου 400 nm για το κυανό χρώμα έως 700 nm για το ερυθρό (κάπου ένα 
εκατομμυριοστό του μέτρου). Η ταχύτητα του φωτός c στο κενό έχει μετρη-
θεί 2,997924 x10^8 m/s ή 299792 km/s. Προσέξτε τον αριθμό της ταχύτητας 
σε σύγκριση με την ταχύτητα που θεωρούμε μεγάλη στην καθημερινή ζωή 
μας. Σε χρονικό διάστημα 1sec σχεδόν φτάνει στη σελήνη. Η σκέψη και μόνο 
για την ταχύτητα του φωτός, όταν αντιληφθούμε το μέγεθος της ταχύτητάς 
του μπορεί να ενώσει την επιστήμη της φυσικής με τη φιλοσοφία! Πώς μπο-
ρεί κάτι να βρίσκεται περίπου 300 000 000 μέτρα μακριά σε χρόνο 1 sec, 
όταν εμείς παλεύουμε με όλα τα μέσα για να κινηθούμε μερικά χιλιόμετρα 
την ώρα; Και δεν είναι μόνο η καταπληκτικά μεγάλη ταχύτητα του φωτός 
που προκαλεί τη σκέψη για τη φιλοσοφική διερεύνηση του φαινομένου, πέρα 
από τις επιστημονικές μεθόδους. Ακόμα πιο προκλητικό και ιδιαίτερα σημα-
ντικό για την πρόοδο της φυσικής είναι η ΕΥΚΟΛΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ για την 
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ παρουσία του φωτός προς όλες τις κατευθύνσεις του "κε-
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νού" χώρου από το σημείο της πηγής του. Ταχύτατο το φως και αδιάστατο! 
Είναι η μαγική κίνηση αναρίθμητων φωτονίων ή η φυσική διακύμανση ενός 
φορέα διάδοσης; Το φως μπορεί ακόμα να μεταφέρει πληροφορίες με άπειρες 
λεπτομέρειες προς όλα τα σημεία, απ' ευθείας ή από αντανάκλαση και με 
ελάχιστες απώλειες! Το ότι βλέπουμε σχεδόν το ίδιο πράγμα από διαφορετι-
κή οπτική γωνία, αυτό δεν είναι καθόλου αυτονόητο. Θα μπορούσε ποτέ να 
τα κάνει όλα αυτά ένα πράγμα, το οποίο κινείται μέσα στο χώρο με το γνω-
στό τρόπο της μετατόπισης; 

 
> Κίνηση του φωτός ή διακύμανση του "κενού" χώρου; Δεν πρόκειται για 
την αναχώρηση και την άφιξη που αντιλαμβανόμαστε στον υλικό κόσμο. Το 
φως  μεταδίδεται  ακαριαία,  δηλαδή  στον  ελάχιστο  χρόνο,  διότι  από  πριν 
υπάρχει απλωμένος παντού και ταυτόχρονα ο αόρατος φορέας της μετάδο-
σής του. Αυτό που μεταδίδεται είναι η διαταραχή του ταυτόχρονου μέσου. 
Μια διαταραχή η οποία στην πραγματικότητα αυξομειώνει το ρυθμό με τον 
οποίο ο κενός χώρος επανέρχεται στη σταθερή ενεργειακή κατάσταση. 

[Τροποποιημένο  απόσπασμα  από  το  βιβλίο  ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ)  ΣΥΜΠΑΝ 
ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ] ©2012

* Κίνηση με τη μέγιστη ταχύτητα και συμπτωματικά (σχεδόν) χωρίς μάζα. 
Ενώ τα σώματα με μάζα τα οποία μας περιβάλλουν δεν κινούνται με τόσο 
υψηλές ταχύτητες. Δηλαδή, το αντίθετο από το γνωστό συμπέρασμα στη φυ-
σική, ότι η μάζα αυξάνεται με την ταχύτητα και αυτή γίνεται άπειρη όταν η 
ταχύτητα του σώματος γίνει ίση με του φωτός. Ναι, αλλά στον πραγματικό 
κόσμο τα σώματα αποτελούνται από μόρια και σε μια κατάσταση δυναμικής 
ισορροπίας μεταξύ τους. Μπορούν τα σώματα να κινηθούν με τόσο υψηλή 
ταχύτητα χωρίς να διαλυθούν από τις δυνάμεις της επιτάχυνσής τους; 
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Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΤΑΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

> Μια αόρατη πραγματικότητα από ηλεκτρομαγνητική ενέργεια (h*f) αποτε-
λεί  την  αρχή  για  τη  δημιουργία  όλων  των  σωματιδίων.  Την  εποχή  του 
Νεύτωνα  και  μέχρι  την  εποχή  που  φανταστήκανε  τη  Μεγάλη Έκρηξη,  η 
εμπειρία των φυσικών επιβεβαίωνε ότι όλος ο κόσμος αποτελείται και γίνε-
ται από την ύλη με τις γνωστές καταστάσεις της (αέρια, υγρή, στερεά και 
πλάσμα).  Πίστευαν  ότι  όλα  όσα  γίνονται  στον  κόσμο  μπορούν  να  ερμη-
νευτούν από την κίνηση των σωμάτων και των πιο μικρών μερών τους. Μέ-
χρι πρόσφατα, όλοι μιλούσαν για την αέναη αλλαγή των πραγμάτων και για 
την κίνηση. Όμως δεν μπορούν να εξηγήσουν τη σταθερότητα, την ομοιότη-
τα, τη δημιουργικότητα και τη συνέχεια που εμφανίζει ο κόσμος, έστω και 
διακεκομμένα και προσωρινά. Κανένας δεν έχει πληροφορήσει τον κόσμο, 
ότι όταν η αλλαγή και η κίνηση γίνονται με επαναλαμβανόμενο τρόπο (όπως 
λ.χ. η κυκλική, εναλλασσόμενη) και όταν μάλιστα γίνεται με τις πιο υψηλές 
ταχύτητες ή σε μικρά μήκη, τότε η αλλαγή συνυπάρχει με την ισορροπία, με 
τη σταθερότητα και τότε επιτυγχάνεται το απίθανο φαινόμενο του συγχρονι-
σμού πολλών κινήσεων. Και αυτό συμβαίνει στα θεμέλια της φύσης, μέσα 
στη δομή της ύλης! Ρυθμός, αυξομείωση και περίοδος και μάλιστα με απί-
στευτη ταχύτητα σε μικρά μήκη: Όλοι μπορούν να καταλάβουν το φαινόμε-
νο, την ποικιλία των ρυθμικών φαινομένων, να τα μελετήσουν και να κατα-
νοήσουν καλύτερα το φυσικό κόσμο που βρίσκονται.  Από αυτά τα γενικά 
φαινόμενα της κίνησης μπορεί να ερμηνευτεί ο κόσμος με τους νόμους του. 
Όχι από τις "γεύσεις" και τα "χρώματα" μερικών σωματιδίων, που ανεξήγητα 
πώς, αυτά βρίσκονται παντού μέσα στα σώματα του υλικού κόσμου... σαν να 
ήταν κύτταρα που αναπαράγονται
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> Οι εναλλαγές, οι ταλαντώσεις και γενικά οι περιοδικές κινήσεις μπο-
ρούν να επαναλαμβάνονται με συχνότητες που ξεπερνούν τη φαντασία. Γι' 
αυτό, οι πιο γρήγοροι ρυθμοί μεταβολής γίνονται σε μικρότερες αποστάσεις 
και στα μικροσκοπικά μήκη. Οι περιοδικές κινήσεις και στα μικρότερα μήκη 
μπορούν να εμφανίζονται από μονότονες επαναλήψεις  μέχρι σαν ακίνητες 
καταστάσεις. Στα περιοδικά φαινόμενα, οι κινήσεις δεν είναι έλλειψη ισορ-
ροπίας. Αντιθέτως, οι επαναλήψεις και οι ρυθμοί αποτελούν την προϋπόθεση 
για την ισορροπία και για το συγχρονισμό.

> Η συνολική ενέργεια του κόσμου εμφανίζεται σαν κενός χώρος, επειδή 
αυτή η ενέργεια δεν επιδρά από μεγάλα μήκη στην ύλη, αλλά από μικροσκο-
πικές διαστάσεις. Και επιδρά σε μικροσκ. διαστάσεις, διότι η "κίνηση" του 
κενού χώρου είναι ταχύτατες αυξομειώσεις και κύματα με πολύ μικρό μήκος 
κύματος και όχι η Νευτώνεια/μηχανική κίνηση των σωμάτων. Η κυματική 
κίνηση προκαλείται λόγω της αντίστασης στη μεταβολή, σε αντίθεση με την 
(μηχανική) κίνηση των υλικών σωμάτων, που χρειάζεται την απουσία εμπο-
δίων. Ο κενός χώρος είναι η συνολική ενέργεια του κόσμου σε κατάσταση 
ισορροπίας.  Όταν  ο  "κενός"  χώρος  διαταράζεται  τότε  προκαλούνται  η/μ 
διακυμάνσεις μέχρι να επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας του. 

> Η ερμηνεία του κόσμου με μπαλίτσες και με "τηλεκατευθυνόμενους" 
νόμους δεν μπορεί να εξηγήσει χιλιάδες φαινόμενα που ξεκινούν από μικρο-
σκοπικές διαστάσεις. Το κυριότερο, δεν μπορεί να εξηγηθεί γιατί κινούνται 
ασταμάτητα, πώς σχηματίζονται πολλά ίδια σωματίδια, από πού προέρχονται 
οι ιδιότητές τους (λ.χ. φορτίο, σπιν, δυνάμεις εξ' αποστάσεως κλπ) και πώς 
όλα μαζί επιτυγχάνουν να σχηματίζουν σταθερά πράγματα και όχι ένα κόσμο 
σκόνης, με τυχαίες μορφές... Για φανταστείτε, να σχηματιζόταν το DNA με 
αργές κινήσεις και με μπαλίτσες που πηγαινοέρχονται! Ο κενός χώρος με τα 
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πεδία  του  συμμετέχει...με  την  ταχύτητα  του  φωτός.  Ακούσατε  ποτέ  έναν 
ερευνητή που μιλάει για το σύμπαν, να σας πληροφορεί (και με επάρκεια 
χρόνου) για τα κυματικά φαινόμενα; Ακούσατε ποτέ να εστιάζουν για πολύ 
ώρα στα περιοδικά φαινόμενα, που είναι αξεχώριστα από τη δομή της ύλης; 
Η φύση "λειτουργεί" με τις γνώσεις φυσικής που έχουν διδαχτεί στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση και δεν χρειάζονται να επινοηθούν παράδοξα φαινόμενα 
(λ.χ. γεύσεις σωματιδίων). 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ  ΚΑΙ  ΡΥΘΜΟΙ  (ΜΕ  ΤΙΣ 
ΠΙΟ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ)  ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΦΥ-
ΣΗΣ 

Ακούσατε ποτέ έναν ερευνητή που μιλάει για το σύμπαν, να σας πληρο-
φορεί για τα κυματικά φαινόμενα; 

Οι λίγες σειρές (που έγραψα στο FB) για τις ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ, βάζουν 
μέσα στην προσοχή ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ένα από τα πιο σημαντικά φαινόμε-
να του κόσμου, που εμφανίζει την κίνηση όχι μόνο με το πιο συνηθισμένο 
γνώρισμα της ταχύτητας. Στη σκέψη ενός φυσικού, αυτό το φαινόμενο που 
συνοψίζουμε με τη λέξη "διακύμανση" φέρνει ένα πλήθος κυματικών φαινο-
μένων, ένα ολόκληρο κλάδο των μαθηματικών που ονομάζεται "τριγωνομε-
τρία" και το ρόλο των ορίων στις μεταβολές. Επί πολλές δεκαετίες, σε τόσες 
πολλές εκπομπές και σε συνεντεύξεις, ακούσατε ποτέ έναν ερευνητή που μι-
λάει για το σύμπαν, να σας πληροφορεί για τα κυματικά φαινόμενα; Ακούσα-
τε  ποτέ  να  προσπαθούν  να  σας  βοηθήσουν  να  καταλάβετε,  πώς  η  φύση 
"λειτουργεί"  με  τις  γνώσεις  που  έχουν  διδαχτεί  στην  πρωτοβάθμια  εκ-
παίδευση; Ακούσατε ποτέ να εστιάζουν για πολύ ώρα στα περιοδικά φαινό-
μενα, που είναι αξεχώριστα από τη δομή της ύλης; Τα καταφέρνουν καλά με 
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τη φαντασία και με τις εντυπώσεις από τις εικόνες και με τη μουσική υπό-
κρουση, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει καλά σαν καθηγητές, που θέλουν να 
προάγουν την έρευνα και να πληροφορήσουν σωστά το ακροατήριό τους. 

Η συνολική ενέργεια του κόσμου εμφανίζεται σαν κενός χώρος, επειδή 
αυτή η ενέργεια δεν επιδρά από μεγάλα μήκη στην ύλη, αλλά από μικροσκο-
πικές διαστάσεις. Και επιδρά σε μικροσκ. διαστάσεις, διότι η "κίνηση" του 
κενού χώρου είναι ταχύτατες αυξομειώσεις και κύματα με πολύ μικρό μήκος 
κύματος και όχι η Νευτώνεια/μηχανική κίνηση των σωμάτων. Η κυματική 
κίνηση προκαλείται λόγω της αντίστασης στη μεταβολή, σε αντίθεση με την 
(μηχανική) κίνηση των υλικών σωμάτων, που χρειάζεται την απουσία εμπο-
δίων. Ο κενός χώρος είναι η συνολική ενέργεια του κόσμου σε κατάσταση 
ισορροπίας.  Όταν  ο  "κενός"  χώρος  διαταράζεται  τότε  προκαλούνται  η/μ 
διακυμάνσεις μέχρι να επανέλθει στην κατάσταση ισορροπίας του. Στα ση-
μεία  που  η  ισορροπία  διαταράζεται,  δημιουργούνται  κυματικά  φαινόμενα 
(δηλαδή ταλαντώσεις ενέργειας, συμβολή κυμάτων, στάσιμα κύματα, συγ-
χρονισμός στην ανταλλαγή των ποσοτήτων h·f ενέργειας κλπ) και εκεί εμφα-
νίζονται τα σωματίδια... Η ύλη εμφανίζεται στα σημεία του κενού χώρου που 
η ενέργεια αυξομειώνεται με χαμηλότερο ρυθμό και η ενέργεια που λείπει 
δεν αντισταθμίζεται ή αντισταθμίζεται με μειωμένο ρυθμό. Ξεχάστε τα σω-
ματίδια σαν μπαλίτσες και σαν ξεχωριστά πράγματα. Αυτή η σκέψη για μι-
κροσκοπικές μπαλίτσες παραπλάνησε την έρευνα για τη δημιουργία του κό-
σμου και εμποδίζει όλους τους ανθρώπους να καταλάβουν τι γίνεται στο μι-
κρόκοσμο. Καλύτερα να τα φανταζόμαστε σαν μικροσκοπικές δίνες σε μια 
ομοιόμορφη ποσότητα. Ο "κενός" χώρος "ρέει" με την ταχύτητα του φωτός 
για να καλύψει τα σημεία εκείνα που η ενέργειά του είναι μειωμένη. Αυτή τη 
συγκεντρωτική ροή του "κενού" χώρου την ανιχνεύουμε σαν βαρυτική δύνα-
μη. Αλλά η ροή σημαίνει ότι από κάπου πιο πέρα αποσπάται ενέργεια και 
έτσι πάλι μειώνεται και αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον πιο γρή-
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γορο ρυθμό. Όποιος γνωρίζει καλά την κυματική φυσική, αυτός είναι ο καλύ-
τερα προετοιμασμένος για να καταλάβει πώς εμφανίζονται όλοι οι φυσικοί 
νόμοι από το φαινόμενο της κίνησης και της ισορροπίας. Τέρμα στην απορία 
για τη συμμετρία, για τις ελλειπτικές κινήσεις και τις τροχιές, τέρμα στην 
απορία για το ρόλο του αριθμού π μέσα στη φύση, τέρμα για την απορία πώς 
όλα αλλάζουν, αλλά δεν εξαφανίζονται και δεν διαλύονται σαν ένα νέφος... 
Μη ξεχνάμε, ότι όσα γίνονται σε μικροσκοπικές διαστάσεις, δεν τα έχει δει 
ποτέ κανένας. Τα αναπαριστάμε εμείς στη φαντασία μας, μετά από μετρή-
σεις,  υπολογισμούς  και  ερμηνείες.  Οι  υπολογισμοί  είναι  αυτοί  που επιβε-
βαιώνουν την σωστή ερμηνεία, διότι μπαλίτσες και δίνες δεν θα δούμε ποτέ. 
Μόνο αν ξέρουμε από τι είναι αυτά, πώς δημιουργούνται, με ποιες διαδικασί-
ες, με ποιους νόμους και ποια είναι τα όρια στις ποσότητες, μόνο τότε μιλάμε 
σοβαρά.  Αλλιώς να βάλουμε στη σκέψη μας  και  τους  αγγέλους  της  θρη-
σκείας, να πούμε και για όμορφα σχηματάκια, να πούμε και για άγνωστες δυ-
νάμεις.

Σε εκλαϊκευμένα βιβλία από φυσικούς και άλλους ερευνητές, θα συναντή-
σουμε πολλές φορές την περιγραφή της ύλης σαν συμπυκνωμένη ενέργεια. 
Όμως είναι γνωστή από παλαιά η σχέση της ενέργειας με την ύλη, όχι μόνο 
από τη γνωστή εξίσωση του Einstein αλλά και από άλλες σκέψεις και σχέ-
σεις. Αν θέλουμε να πούμε σύντομα ότι τα σωματίδια είναι συμπυκνωμένη ή 
αραιωμένη ενέργεια, δεν θα διαμαρτυρηθώ. Αλλά έτσι δεν μαθαίνουμε τίπο-
τα. Δεν καταλαβαίνουμε πώς και γιατί η ενέργεια συμπυκνώνεται ή αντιθέ-
τως. Και γιατί συμπυκνώνεται έτσι με νόμους που σχηματίζεται η δομή της 
ύλης; Οι απαντήσεις σε αυτά ερωτήματα προκαλούν "Μεγάλη Έκρηξη" στη 
φυσική και αποκαλύπτουν τη Μεγάλη Μαλακία που ειρωνικά από τον Fred 
Hoyle ονομάστηκε Big Bang

Τα παράδοξα φαινόμενα γίνονται απόλυτα κατανοητά, όταν καταλάβουμε 
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ότι πρόκειται για διαταραχές που εξαπλώνονται και συναντούνται σύμφωνα 
με τους νόμους των κυματικών φαινομένων. Δεν κινούνται φωτόνια ούτε σω-
ματίδια. Αυτά τα τελευταία ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ τη στιγμή που μεταβιβάζο-
νται μικροποσά ενέργειας στην ύλη, δηλαδή τη στιγμή της αλληλεπίδρασης. 
Η στιγμή που σχηματίζονται είναι ένα "φρενάρισμα" που γίνεται στη μέγιστη 
ταχύτητα c. Το φρενάρισμα μπορεί να προκαλέσει καραμπόλα και συσσώ-
ρευση περισσότερης ενέργειας.  Η μάζα και τα σωματίδια είναι ποσότητες 
ενέργειας h·f με μειωμένη ταχύτητα. Αυτό φαίνεται και από μερικούς απλούς 
τύπους, όπως εδώ:

Κοιτάξτε τι αλλάζει στους τύπους, χωρίς να ξέρετε φυσική. Στην ενέργεια 
των η/μ κυμάτων που γνωρίζουμε ότι κινούνται με την ταχύτητα του φωτός 
c, το c βρίσκεται στον αριθμητή. Στη σχέση της μάζας, το c βρίσκεται στον 
παρανομαστή. Από τη μια ενέργεια με την κίνηση του φωτός, ενώ από την 
άλλη σωματίδια που εντοπίζονται στο χώρο και αδράνεια. Υπάρχουν εκατο-
ντάδες τέτοιες ενδείξεις και συμπτώσεις που αποκαλύπτουν το ρόλο της ύλης 
και πώς σχηματίζεται από τον "κενό" χώρο, και τις περισσότερες τις γνωρί-
ζουν καλά οι ερευνητές. Με αυτές τις απλές σχέσεις συνδέονται τα φυσικά 
φαινόμενα για το σχηματισμό της ύλης, άρα και για την εκμετάλλευση (οικο-
νομική, τεχνολογική, στρατιωτική) της ενέργειας του "κενού" χώρου. 
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Με  λίγες  φυσικές  σταθερές  προβλέπονται  ένα  πλήθος 
φαινομένων και νόμων στη φυσική.  Αυτές επιβεβαιώνουν τη 
δημιουργία της ύλης από κυματικά φαινόμενα 

Από τον ανεξάντλητο όγκο των παρατηρήσεων που έγιναν 
για ν' αναπτυχθεί η φυσική, από ολόκληρη την ιστορία αυτής της επιστήμης 
και από το ανεξάντλητο πλήθος των αριθμητικών σχέσεων, ελάχιστες μόνο 
ποσότητες μπορούν να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κομμάτι της φυσικής και 
συνοψίζουν θεμελιώδεις φυσικές σχέσεις, οι οποίες ρυθμίζουν το σύνολο των 
υπολοίπων σχέσεων. Τις ονομάζουμε παγκόσμιες φυσικές σταθερές επειδή 
φαίνεται να ισχύουν παντού και πάντα μέσα στη φύση και η ύπαρξή τους θε-
ωρείται ένα από τα πιο μεγάλα μυστήρια της Φύσης. Τέτοιες, όπως είναι κυ-
ρίως η ταχύτητα του φωτός (c), η σταθερά της βαρυτικής έλξης (G), η σταθε-
ρά h, το φορτίο του ηλεκτρονίου (-e), ο λόγος των δύο μαζών, του πρωτονίου 
προς  τη μάζα του ηλεκτρονίου,  η  αδιάστατη σταθερά λεπτής  υφής (α),  ο 
αριθμός π του κύκλου και μερικές δεκάδες ακόμα. Αυτές οι σταθερές ποσό-
τητες και σχέσεις της φύσης έγιναν γνωστές από μετρήσεις. Έχουν υπολογι-
στεί με ικανοποιητική ακρίβεια και χρησιμοποιούνται σε κάθε υπολογισμό 
που γίνεται για μια τεχνική εφαρμογή. Θεωρούνται θεμελιώδεις, επειδή από 
την αριθμητική τιμή τους καθορίζονται όλες οι υπόλοιπες αναλογίες στα φυ-
σικά  μεγέθη  και  οι  σχέσεις  στα  φυσικά  φαινόμενα  που  περιγράφουμε  ή 
επειδή, κάπως συνοψίζουν ένα πλήθος σχέσεων και διευκολύνουν τους υπο-
λογισμούς μας. Και όμως, μέχρι σήμερα, κανένας δεν τις έχει προβλέψει και 
δεν έχει εξηγήσει από που προέρχονται. Οι φυσικοί αγνοούν την προέλευση 
των σταθερών της φύσης, δηλαδή από ποιες φυσικές διεργασίες αυτές παρά-
γονται, αν ήταν πάντα οι ίδιες και με ποιο τρόπο τελικά διατηρούνται σταθε-
ρές ορισμένες σχέσεις και αναλογίες σε τέτοια έκταση μέσα στο Σύμπαν. 

<•> Οι παγκόσμιες φυσικές σταθερές c,G,h είναι σχέσεις από την ύπαρξη 
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σταθερών ελάχιστων και μέγιστων ορίων (βασικά χρόνου, μήκους, ταχύτη-
τας,  ρυθμού μεταβολής της  κίνησης,  συχνότητας,  δύναμης και  ποσότητας 
ενέργειας στη μονάδα του χρόνου) που ρυθμίζουν όλες τις μεταβολές της 
ενέργειας  του  κενού  χώρου.  Εμφανίζονται  και  συνδέονται  μεταξύ  τους, 
επειδή οι μεταβολές των μεγεθών στα θεμελιώδη φαινόμενα γίνονται με ορι-
σμένα αξεπέραστα max και min όρια. 

[Από το βιβλίο ΤΟ (ΠΛΗΡΕΣ) ΣΥΜΠΑΝ ΚΑΙ Ο ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ (ΚΕ-
ΝΟΣ) ΧΩΡΟΣ] έκδοση ©2012
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