
Χώρος και Χρόνος

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Χ X V Ι Ι Ι





                    αποκρυπτογράφηση των κωδίκων του Χώρου και του Χρόνου, για ένα προσεκτικό 
ερευνητή, είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ο Χρόνος είναι μια εν «δυνάμει» δραστηριότης που 
παράγει αυτοτελώς την ιδιότητα του Χώρου, σαν ένα απαραίτητο πεδίο, μέσα στο οποίο θα 
πρέπει να αναδειχθή η Δημιουργία. 
Ο Χώρος και ο Χρόνος σαν παράγωγα του Αιθέρα, δηλώνουν αθροιστικά ένα «έτοιμο Σύμπαν» 
που υπάρχει από πάντα για πάντα, με μία έννοια Δημιουργίας που πραγματοποιείται μόνον 
μέσα στις Δομές και τις Μεταλλάξεις της Κίνησης, ενώ το Όλον, που στο διηνεκές εισπνέει 
και εκπνέει τις Δομές και τις Μεταλλάξεις παραμένει Ακίνητο, Αδημιούργητο, Ολοτελές, 
Αυτόνομο και Πλήρες. 
Το γεγονός ότι, ο Χρόνος και το Άπειρον βρίσκονται σε μία αιώνια Στατική Κατάσταση, μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, στο κινούμενο «εσωτερικό σώμα» του Σύμπαντος, όλα είναι, έτσι 
όπως πρέπει να είναι, ακολουθώντας πιστά ένα Μυστικό Πρόγραμμα που δεν κάνει ποτέ λάθος 
κι έχει για τελικό προορισμό του την Αιωνία Στατική Κατάσταση.

Όσο κι αν φαίνεται περίεργο, ή υπερβολικό, ο Χρόνος συγκροτεί τον ακατάλυτο Δεσμό των 
κινητών πραγμάτων με το Αιώνιο, γι’αυτό θεωρείται «Πατήρ Πάντων».

Η έννοια του Χρόνου, σαν στοιχείο της Αιωνιότητας των 
πάντων, αποτελεί την εντελέχεια σε όλα τα όντα και τα 
φαινόμενα του Σύμπαντος. 
Κάθε τι, στον Μικρόκοσμο και τον Μεγάκοσμο, είναι αυτό που 
είναι, γιατί διαμορφωτής του είναι ο Χρόνος που το ορίζει σαν 
Αιώνιο. Τίποτα δεν βρίσκεται έξω από το Χρόνο και τίποτα 
δεν μπορεί να θεωρηθή σαν εφήμερο. 
Ο Χρόνος παρέχει τον Απόλυτο Σκοπό σε κάθε όν και σε κάθε 
πράγμα της Φύσης και του Κόσμου.
Θεωρείται απόλυτα αναγκαίο να αναφέρουμε ότι, όταν ο 
άνθρωπος κοιτάζει στο ρολόι του το πέρασμα της ώρας, δεν 
πρέπει ποτέ να το συγκρίνει με το μήκος της ζωής του ή την 
απόστασή του από ένα υποθετικό σημείο θανάτου. 

Η
Ο Χώρος και ο Χρόνος σαν παράγωγα του Αιθέρα, δηλώνουν αθροιστικά 

ένα «έτοιμο Σύμπαν» που υπάρχει από πάντα για πάντα ...

Πως λειτουργεί η Ταχύτητα Δίνης 
Φακός Βαρυτικής Επίδρασης
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Το Βέλος του 
Χρόνου
Η επιστημονική κοινότητα και 
γενικότερα οι άνθρωποι, ως 
τις αρχές στου 20ου αιώνα, 
πίστευαν ότι «ο Χρόνος είναι 
Απόλυτος» κι ότι σε κάθε 
γεγονός αντιστοιχούσε σε ένα 
συγκεκριμένο αριθμό «ο χρόνος 
του γεγονότος».
Σε κάθε δύο γεγονότα, 
μεσολαβούσε το χρονικό 
διάστημα μεταξύ τους.
Εάν τα ρολόγια των παρατηρητών 
ήταν ρυθμισμένα και 
συγχρονισμένα με ακρίβεια, 
όλοι οι παρατηρητές θα 
συμφωνούσαν απόλυτα για τους 
χρόνους των γεγονότων.
Όταν όμως ανακαλύφθηκε 
ότι, για κάθε παρατηρητή, το 
φως φαίνεται να έχει την ίδια 
ταχύτητα, ανεξάρτητα από 
τον τρόπο που αυτός κινείται, 
οδηγηθήκαμε στη «Θεωρία της 
Σχετικότητας» εγκαταλείποντας 
την ιδέα του μονοσήμαντα 
ορισμένου Απόλυτου Χρόνου.
Ο κάθε παρατηρητής, σήμερα, 
έχει το δικό του μέτρο 
χρόνου, σύμφωνα με το πώς 
καταγράφεται από το δικό του 
ρολόι. Οι διάφοροι παρατηρητές, 
πλέον, δεν θα συμφωνήσουν για 
τους χρόνους των γεγονότων 
και τα μεταξύ τους χρονικά 
διαστήματα. Έτσι ο χρόνος έγινε 
υποκειμενικός και εξαρτάται 
μόνον από τον παρατηρητή που 
τον μετράει. 
Ομώς, η θεωρία του Αιθέρα, 
ως πεδίο σταθερού υποβάθρου 
επί του οποίου ταξιδεύει το 
φως, δηλώνει οτι ο Χρόνος 
είναι Απόλυτος, δεν σχετίζεται 
με τον χρόνο της Θεωρίας 
της Σχετικότητος και στην 
πραγματικότητα ο Χρόνος 
αποτελεί την ενδογενή τάση του 
Αιθερικού Σύμπαντος, να είναι 
Αιώνιο. 

Το μεγαλύτερο μυστικό στη φιλοσοφία που παράγει ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ότι, αυτός ο εγκέφαλος είναι και 
Αιώνιος αλλά και Συμπαντικός.
 
Πρέπει επιπλέον να σκεφτόμαστε ότι ο Χώρος, μόνον μέσα από 
τις Δομές μπορεί να δηλώσει την παρουσία του. Ο Χώρος είναι 
δημιούργημα του Χρόνου.
Για να μπορέσει ο άνθρωπος να συνειδητοποιήσει αυτό το 
δημιούργημα, πρέπει να το ταυτίσει με τις Δομές και τις 
Μεταλλάξεις της ύλης του Μικρόκοσμου και του Μεγάκοσμου, 
που αποδεικνύουν την ύπαρξη του Χώρου, μέσα στον οποίο 
πρυτανεύει η Ενέργεια των πάντων, την οποία εισπνέει και 
εκπνέει το Σύμπαν.
 
Ο Αριστοτέλης πίστευε σε μια σταθερή κατάσταση απόλυτης 
ηρεμίας, δηλαδή Ακινησίας, όπου θα μπορούσε να βρεθούν  όλα 
τα σώματα, αν δεν τα οδηγούσαν κάποιες δυνάμεις η ωθήσεις, των 
οποίων  η προέλευση αποτελούσε πάντα «Μυστικό της Φύσης».

«Η φυσική κατάσταση ενός σώματος είναι η Ακινησία και όχι η 
Κίνηση» δίδασκε στους μαθητές του ο μεγάλος σοφός.
Στη σύγχρονη Φυσική ο Χώρος και ο Χρόνος συγχωνεύθηκαν 
στη λέξη Χωρόχρονος. Χωρόχρονος σήμερα νοείται, ο 
τετραδιάστατος χώρος, τα σημεία του οποίου είναι γεγονότα.
Το λεκτικό στοιχείο του χωρόχρονου και ο ορισμός του, 
καλύπτουν προς το παρών τις μαθηματικές ανάγκες της θεωρίας 
της Σχετικότητας.
Όμως, σαν νόημα και σαν δημιουργία υπόστασης, δεν παρέχουν 
καμία απολύτως πληροφορία σ΄ ένα ερευνητή που έχει το 
ερώτημα: «Τι σχέση έχω εγώ με το χωρόχρονο όταν τον 
παρατηρώ; Και τι με συνδέει μ’ αυτόν;»
 
Μια μαθηματική εξήγηση δεν είναι απαραίτητο να συνιστά 
πραγματικότητα. 
Όταν δεν αισθάνεται ο παρατηρητής «τη σχέση του με τον 
χωρόχρονο» έχει την αξίωση να του δοθεί μια απάντηση που να 
καλύπτει τον προσδιορισμό των τριών «δομικών στοιχείων» που 
αφορούν στον χωρόχρονο :
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Ο Χρόνος, μόνον ως «πεδίον ανακύκλωσης» 
του παρελθόντος με το μέλλον μπορεί να 
νοηθεί. 

«Τι είναι ο Χρόνος; Που βρίσκεται ο Χώρος; Τι σημαίνει Γεγονός; Πάνω απ΄ όλα, ποια είναι η 
σχέση του ανθρώπου με αυτά;»

Σε μια καθαρά Φιλοσοφική τοποθέτηση, ο Χρόνος πρέπει να διαχωρισθεί από το «Ωρέον 
διάστημα», γιατί άλλο ρόλο επιτελεί το πρώτο και άλλο το δεύτερο.
Ο Χρόνος είναι μια Αρχετυπική Οντότητα και αποτελεί μια Απόλυτη Πραγματικότητα, σταθερή 
και αναλλοίωτη στο περιβάλλον της Ακινησίας.

Ο Χρόνος, μόνον ως «πεδίον ανακύκλωσης» του παρελθόντος με το μέλλον μπορεί να νοηθεί. 
Χρόνος είναι το «Αιώνιο Τώρα», σε κάθε επόμενη στιγμή που γίνεται και πάλι «Τώρα». 
Δεν υπάρχει χρονική διάρκεια, γιατί ο Χρόνος ταυτίζεται με το σημείο συνάντησης του 
Ακινήτου με το Κινητόν, που συνιστούν αενάως την «Χρονική Υπόσταση του Σύμπαντος».

Ο Χρόνος δεν είναι ούτε ευθύγραμμος, ούτε κυκλικός. 
Ο Χρόνος ούτε τρέχει σε μια ατελείωτη λεωφόρο, ούτε στριφογυρίζει σε μια στρογγυλή 
πλατεία.
Ο Χρόνος μοιάζει με μία κινηματογραφική ταινία, που ενώ ο θεατής συνεχίζει διαρκώς να 
βλέπει τη ροή των γεγονότων του «τώρα», η ταινία είναι γυρισμένη, από πριν γεννηθεί ο 
θεατής.

Αν τμήσουμε το «Χωροχρονικό Συνεχές», όπως το αποκαλεί η σύγχρονη Επιστήμη, σε 
ανεξάρτητο Χώρο και ανεξάρτητο Χρόνο, ούτε ο μετρούμενος ανθρώπινος «Χρόνος» αλλά ούτε 
και οριζόμενος ως «Χώρος» περιγράφουν την συμπαντική πραγματικότητα.

Αν το Σύμπαν είχε ρέον Μέλλον, θα είχε και ρέοντα Χρόνο. Στην περίπτωση αυτή το Σύμπαν 
θα ήταν καταδικασμένο σ΄ ένα μέλλον απόλυτης Φθοράς και πλήρους Εξαφάνισης, διότι θα 
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Αν τμήσουμε το «Χωροχρονικό Συνεχές», όπως το 
αποκαλεί η σύγχρονη Επιστήμη, σε ανεξάρτητο Χώρο 

και ανεξάρτητο Χρόνο, ούτε ο μετρούμενος ανθρώπινος 
«Χρόνος» αλλά ούτε και οριζόμενος ως «Χώρος» 

περιγράφουν την συμπαντική πραγματικότητα.

έφερε την ταυτότητα του θνητού, του πεπερασμένου, του άνευ τελικού σκοπού. 
Αν όμως ο Χρόνος, ως Απόλυτος, είναι «εγγεγραμμένος» σ΄ ένα Σταθερό πεδίο Υποβάθρου, 
εποπτεύοντας την Αιωνιότητα του Σύμπαντος, τότε, η νοητή κάθοδος του Χρόνου από το 
Ακίνητον προς το Κινητόν δημιουργεί το «Ωρέον διάστημα», αυτό που λέγεται «Ώρα» και το 
μετρούν τα γήινα ρολόγια μας.

«Ωρέον διάστημα» για τους ανθρώπους της Γης, είναι το διάστημα που βασικά υπολογίζεται στη 
σχέση κινήσεως της Γης γύρω από τον Ήλιο.

Το «Ωρέον διάστημα» είναι πεπερασμένο στο σύνολό του και στα μέρη του, ενώ ο Χρόνος είναι 
Άπειρος , δίχως αρχή και δίχως τέλος.

Το «Ωρέον διάστημα» είναι «αεί Κινητόν», ενώ ο Χρόνος δεν έχει ούτε κίνηση, ούτε στάση.

Το «Ωρέον διάστημα» μετράει τους αιώνες, μετράει τα χρόνια, τους μήνες, τις εβδομάδες, τις 
ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, τις υποδιαιρέσεις τους.

Το «Ωρέον διάστημα» μας βοηθάει να ελέγχουμε τα λεπτά η τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ 
δύο η περισσοτέρων γεγονότων στη ζωή μας.

Το «Ωρέον διάστημα» μας εξηγεί πόσο μεγαλώνουμε, τι ηλικία έχουμε, ποτέ όμως δεν μπορεί 
να μας εξηγήσει αν είμαστε αιώνιοι, γιατί αυτή η εξήγηση ανάγεται μόνον στη λειτουργία του 
Χρόνου.

Οι δείκτες στο ρολόϊ του «Ωρέου διαστήματος» ακολουθούν «το βέλος πορείας του», που δείχνει 
πάντα προς το μέλλον. Οι δείκτες στο ρολόϊ του Χρόνου γυρίζουν ταυτόχρονα από το «τώρα» 
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προς το μέλλον και από το «τώρα» προς το παρελθόν σε ισότιμες ταχύτητες. 
Η κλασική Φιλοσοφία εξηγεί, ότι το Ωρέον διάστημα είναι μια ψευδαίσθηση. Μοναδική 
πραγματικότητα, είναι μόνο ο Απόλυτος Χρόνος.
 
Το Ωρέον διάστημα ταυτίζεται με τους ανθρώπινους αισθητήρες και οι κλίμακές του είναι 
προσαρμοσμένοι στο μέτρο των αισθητικών λειτουργιών.
 
Αντιλαμβανόμαστε την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, επειδή έχουμε τα μάτια μας που 
βλέπουν, το στόμα μας να γεύεται το πρωινό και το βραδυνό φαγητό, τα χέρια μας να εγγίζουν 
αντικείμενα στην εργασία της ημέρας. 
Η νυχτερινή ησυχία, μας νανουρίζει στον ύπνο μας.
Οι αισθήσεις μας λειτουργούν με βάση το πέρασμα της ώρας, που κι αυτή λειτουργεί, σύμφωνα 
με το πρόγραμμα κίνησης της γης, χειμώνα – καλοκαίρι, γύρω από τον ήλιο.

Η μέτρηση της ώρας τείνει προς το άπειρα μικρό, που φτάνει ως το ελάχιστο

Αντιλαμβανόμαστε την Ανατολή και τη Δύση του ηλίου, επειδή έχουμε τα μάτια μας που βλέπουν, το στόμα μας να γεύεται το 
πρωινό και το βραδυνό φαγητό, τα χέρια μας να εγγίζουν αντικείμενα στην εργασία της ημέρας. 
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όριο της ανθρώπινης σύλληψης και στο άπειρα μεγάλο, που πάλι φτάνει ως το μέγιστο όριο 
της ανθρώπινης σύλληψης.
Όταν αυτά τα μέτρα, με τους πολλούς δεκαδικούς, υποδιαιρέσεις και πολλά μηδενικά, φτάσουν 
στο τελικό όριο της ανθρώπινης κατανόησης, τότε θεωρούνται ως άπειρα.
 
Το «Ωρέον διάστημα» σε σχέση με τον άνθρωπο, τείνει προς το Άπειρον και όταν κάνει «αφή» 
με το τελικό μέτρο της αντίληψής μας, μετατρέπεται σε Χρόνο.
Το προσωρινό (Ωρέον διάστημα) και το Αιώνιο (Χρόνος) έχουν για μέτρο τους μόνον τον 
Άνθρωπο.
Η άποψη αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, το Ωρέον διάστημα, ο Χρόνος, ο Χώρος αλλά 
ταυτόχρονα τα υλικά φαινόμενα και οι Μορφές , εξηγούν την ιδιότητά τους και την υπόστασή 
τους, μόνον μέσα από την ανθρώπινη αντίληψη.

Αν εγώ, δεν σκεφτόμουν το Σύμπαν έστω κι αν υπάρχω, το Σύμπαν δεν θα υπήρχε ποτέ για 
μένα, έστω κι αν υπήρχα.

Άρα, το Σύμπαν υπάρχει αποκλειστικά μέσα από τη Νόησή 
μου. Κατ΄εξέλιξιν μπορούμε να σκεφθούμε ότι: αν το Σύμπαν 
είναι Πνεύμα, τότε, εμείς οι άνθρωποι, είμαστε το κέντρο του 
Πνευματικού Σύμπαντος.
Μια πραγματικά λαμπρή ιδέα στο χώρο της Επιστήμης και της 
Φιλοσοφίας είναι ότι, το Σύμπαν είναι ανθρωποκεντρικό!
Ο Χρόνος είναι μια βασική ιδιότητα του Απείρου και μόνον 
σαν αμετάβλητη και αιώνια κατάσταση μπορεί να νοηθεί σε 
σχέση με το σταθερό πεδίο του Ακίνητου Αιθέρα.

Αν εγώ, δεν σκεφτόμουν το Σύμπαν έστω 
κι αν υπάρχω, το Σύμπαν δεν θα υπήρχε 
ποτέ για μένα, έστω κι αν υπήρχα.
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Τι σχέση έχω εγώ με 
το χωρόχρονο όταν τον 
παρατηρώ ; Και τι με συνδέει 
μ’ αυτόν ;

Για τον άνθρωπο της Γης, η πραγματικότητα του Χρόνου είναι δύσκολο να νοηθεί, γιατί οι 
αισθήσεις μας δεν είναι συμβατές με αυτόν για την κατανόησή του.
 
Αν το Σύμπαν «ανοίγει σαν μπαλόνι», λόγω της διαστολής των Γαλαξιών και δεν έχουμε 
την δυνατότητα να το εξηγήσουμε σε σχέση με το Άπειρο, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για 
Χρόνο.
Είναι σαφές, ότι ένα διαστελλόμενο Σύμπαν, του οποίου η ταχύτητα διαστολής διαρκώς 
αυξάνεται, είναι αδύνατον να ανοίγει συνεχώς και αενάως.

Στην πραγματικότητα, το Σύμπαν ανοίγει, όχι επειδή «κάποτε άρχισε με ένα BIG BANG, 
δηλαδή με μια «αρχή του Χρόνου» που αποτελεί ένα φανταστικό παραμύθι στο χώρο της 
παραεπιστήμης, αλλά επειδή «το Σύμπαν κατά φύσιν, ενδογενώς ,τείνει προς το Άπειρον».
Το Σύμπαν από Κινητόν τείνει προς το Ακίνητον, με οδηγό πορείας τους Κώδικες που 
καθορίζουν την Ορμή και την ταχύτητά του.

Όσο οι ταχύτητες απομάκρυνσης των Γαλαξιών δεν μπορεί να συγκριθούν με τις ταχύτητες 
του φωτός, στο Σύμπαν μετράει το Ωρέον διάστημα. Όταν οι ταχύτητες αυτές διαπεράσουν τον 
Υμένα της ανώτατης Κίνησης» και εισέλθουν σ΄ αυτό που λέμε Άπειρον, τότε οι Γαλαξίες λόγω 
της τριβής τους με τον ορίζοντα της Ακινησίας, πυρακτώνονται, σε συνέχεια εξαϋλώνονται και 
αφομοιώνονται από το Ακίνητον, που, ως αιθερικόν, αποτελεί το σταθερό πεδίο υποβάθρου του 
Σύμπαντος κόσμου.
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Το Ωρέον διάστημα μας εξηγεί πόσο 
μεγαλώνουμε, τι ηλικία έχουμε ...

Το Ωρέον διάστημα είναι πεπερασμένο 
στο σύνολό του και στα μέρη του ...

Αναλυτικότερα, οι Γαλαξίες των οποίων 
το πρωτογενές υλικό είναι ο Αιθήρ, 
όσο περισσότερο προσεγγίζουν τις 
ανώτατες ταχύτητες, τόσο περισσότερο 
τείνουν προς τον εαυτό τους και η 
κατάρρευσή τους δεν είναι τίποτ΄ άλλο, 
παρά η απόλυτη επιστροφή τους στο 
πρωτογενές υλικό που τους συνέταξε, 
δηλαδή τον Αιθέρα.
 
Επειδή όμως ο Αιθήρ εμπεριέχει την 
ιδιότητα του Απόλυτου Χρόνου, αυτό 
δηλαδή που κάνει το Σύμπαν να μην 
πεθαίνει ποτέ, εισπράττοντας ολόκληρο 

το ενεργειακό υλικό των Γαλαξιών που απερρόφησε, 
που δεν είναι άλλο από το Αιθερικό, με το ίδιο υλικό 
ανακατασκευάζει τη Γαλαξιακή ύλη την οποία, μέσω 
των Κωδίκων των ταχυτήτων, επαναφέρει στη δρώσα 
υπόσταση του Σύμπαντος. 
Η ανακατασκευή αυτή, είναι η κυρίαρχη ιδιότητα του 
Απείρου και προσδιορίζεται μόνον από τον Απόλυτο 
Χρόνο.
Η απροσδιοριστία του Χάιζεμπεργκ, δεν επιτρέπει 
στην εργαστηριακή έρευνα, να αποδείξει τους κανόνες 
λειτουργίας της υποατομικής ύλης στην ανακατασκευή 
του Σύμπαντος .
Αν όμως, το Σύμπαν σε κάθε επόμενη στιγμή «είναι 
αυτό που είναι», δεν αλλάζει, και είναι πάντα το 
ίδιο, τότε έχουμε κάθε δικαίωμα να σκεφτόμαστε 
ότι η «ανακύκλωσή» του είναι μια πραγματικότητα 
και ότι ο Χρόνος είναι η αιώνια ιδιότητα αυτής της 
ανακύκλωσης.
Η αφθαρσία της Μάζας (Lavoisier) και η αφθαρσία της 

Ενέργειας (Meyer) είναι ιδιότητες του Χρόνου, ενώ κατά κίνησην, η Μάζα και η Ενέργεια είναι 
ιδιότητες του Αιθέρα. 
Εφ’ όσον «η Ύλη μετέχει της Νόησης» , η Μετάλλαξη, που κάνει τα είδη και τις μορφές της ύλης 
να αναπαράγονται και να συγκροτούν στο διηνεκές το Φυσικό Κόσμο, είναι κι αυτή μια ιδιότητα 
του Χρόνου.
Ο Χρόνος, μεσολαβεί στην, καθ’ αυτώ, ενοποίηση του συνόλου των όντων και των φαινομένων 
του υλικού κόσμου, με το Αιώνιο.
Για να υπάρχει η «Αιώνια Κατάστασις», πρέπει ο Χρόνος, σε συνεργασία με τον Αιθέρα, όχι 
μόνον να μεσολαβεί για τη συνεχή διατήρηση των ειδών και των φαινομένων, αλλά να μετέχει 
ταυτόχρονα και στην ιδιότητα του Απείρου, γιατί Άπειρον χωρίς Αιώνια κατάσταση, δεν 
νοείται.
Εκ τούτου συνάγουμε το συμπέρασμα, ότι ο Χρόνος, είναι μια «ένθετη φύσις» στη φύση του 
Απείρου. 
Στη περίπτωση αυτή, αφού ο Χρόνος και το Άπειρο ταυτίζονται, στην Επιστήμη των 
Μαθηματικών ο Χρόνος πρέπει να έχει απειρική ιδιότητα, που να υπολογίζεται ως τοιαύτη 
μέσα στις εξισώσεις και όχι ως μέτρον αποστάσεως της ταχύτητας του φωτός μεταξύ δύο η 
περισσοτέρων σωμάτων η σημείων.Αν όμως, ο Χρόνος στις εξισώσεις, νοείται πάντα ως μια 
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Άν όμως, ο Χρόνος στις εξισώσεις, νοείται πάντα ως 
Άπειρη Κατάσταση, η κοσμολογική εικόνα για κάθε 
ερευνητή, θα πρέπει να αλλάξη όψη.

Οι συνοριακές αντιλήψεις, η συνθήκη έλλειψης 
ορίου, η κάθε «αρχή» και το κάθε «τέλος» στις 
φανταστικές εξιστορήσεις ορισμένων επιστημόνων 
για τη «δημιουργία του Σύμπαντος», θα πρέπει να 
μελετηθούν και να επανατοποθετηθούν σε εντελώς 
καινούργιες βάσεις.

Θα πρέπει επίσης να πούμε, ότι ο «Χρόνος» στην 
ευρύτερη έννοιά του, μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο, 
για μια ολοκαίνουργια εικόνα της φύσης και του 
κόσμου, κάτω απ΄το άγρυπνο μάτι της Επιστήμης, 

η οποία θα ξεκαθαρίσει το πραγματικό από το μη πραγματικό, το φανταστικό από το μη 
φανταστικό, το προσωρινό από το Αιώνιο!

Ερευνώντας σε βάθος την θεωρία της Σχετικότητας, πέρα από τους αριθμούς και τις εξισώσεις , 
αναζητάμε την εξήγηση της έννοιας του Χώρου.
Άρα γε, τι είναι Χώρος σ΄ αυτή τη θεωρία;
Που βρίσκεται; 
Πως ταυτίζεται με τις αισθήσεις μας και πως είναι ενοποιημένος με το Χρόνο;

Είναι σαφές, ότι η θεωρία της Σχετικότητας μπορεί να απαντήσει με σχέδια στο χαρτί πως 
υπολογίζεται ο Χώρος, ποτέ όμως δεν μπόρεσε να μας υποδείξει που άρα γε να βρίσκεται ένα 
μέρος στη Γη και το Σύμπαν που να προσδιορίζει Χώρο.
 
Και τούτο διότι ο Χώρος, μόνον ως μέρος Ακινήτου μπορεί να νοηθεί, για να υποδειχθεί ως 
στοιχείο πραγματικότητας .
Αν οι Νόμοι του Νεύτωνα και η θεωρία της Σχετικότητας ζητήσουν θετικές απαντήσεις για το 
Χρόνο και το Χώρο, θα τις βρουν στον Αιθέρα. Μόνον στον Αιθέρα !
Και, ο μεν Νεύτων, ασπάσθηκε με τον πλέον δυναμικό τρόπο την 
ύπαρξη και τις ιδιότητες του «φωταυγούντος Αιθέρος», ενώ ο 
Αϊνστάιν αρνήθηκε τον Απόλυτο Χρόνο, αρνήθηκε τον Αιθέρα, 
αρνήθηκε το Σταθερό Πεδίο Υποβάθρου και άφησε τη θεωρία 
του να την εξηγούν εξισώσεις γραμμένες στα χαρτιά και 
όχι οι ιδιότητες που συνιστούν τους Νόμους και την 
πραγματικότητα του Χώρου και του Χρόνου μέσα στο 
Σύμπαν.

Μακρινότατος
Υπερκαινοφανής

Μεγάλη Έκρηξη
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Η αποκρυπτογράφηση των κωδίκων του Χώρου και του Χρόνου, 
για ένα προσεκτικό ερευνητή, είναι ιδιαίτερα ελκυστική. Ο 
Χρόνος είναι μια «δυνάμει» δραστηριότης που παράγει αυτοτελώς 
την ιδιότητα του Χώρου, σαν ένα απαραίτητο πεδίο, μέσα στο 
οποίο θα πρέπει να αναδειχθή η Δημιουργία. 
Ο Χώρος και ο Χρόνος σαν παράγωγα του Αιθέρα, δηλώνουν 
αθροιστικά ένα «έτοιμο Σύμπαν» που υπάρχει από πάντα για 
πάντα, με μία έννοια Δημιουργίας που πραγματοποιείται μόνον 
μέσα στις Δομές και τις Μεταλλάξεις της Ύλης και της Κίνησης, 
ενώ το Όλον, που στο διηνεκές εισπνέει και εκπνέει τις Δομές και 
τις Μεταλλάξεις, παραμένει Ακίνητο, Αδημιούργητο, Ολοτελές, 
Αυτόνομο και Πλήρες. 

Το γεγονός ότι, ο Χρόνος και το Άπειρον βρίσκονται σε μία αιώνια Στατική Κατάσταση, μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, στο κινούμενο εσωτερικό σώμα του Σύμπαντος, «όλα είναι, έτσι 
όπως πρέπει να είναι», ακολουθώντας πιστά ένα Μυστικό Πρόγραμμα που δεν κάνει ποτέ 
λάθος κι έχει για τελικό προορισμό του την Αιώνια Στατική Κατάσταση.
Η Κοσμολογική σταθερά είναι ένα Μαθηματικό μοντέλο που δημιούργησε ο Einstsein και αφορά 
στο «Χωρόχρονο» που έχει την ενδογενή τάση να διαστέλλεται. Αυτή η ενδογενής τάση υπονοεί 
την διττή φύση του «Χωρόχρονου» ο οποίος, ενώ από την μία δημιουργεί ένα διαστελλόμενο 
Σύμπαν, από την άλλη το Σύμπαν συνεχίζει «να μην αδειάζει», δηλαδή για αγνώστους λόγους, 
«να είναι πάντα αυτό που είναι», δηλαδή γεμάτο!
Ο Einstsein εξήγησε τι είναι το διαστελλόμενο Σύμπαν, δεν εξήγησε όμως τι εννοεί η λέξις: 
Ενδογενής.

Η ενδογένεια, είναι μια έννοια που αφορά στην «διττή φύση» των πάντων . Η διττή φύσης 
ταυτίζει αυτό που ονομάζουμε «ύλη» με αυτό που ονομάζουμε «πνεύμα της ύλης». 

Ο Ο «Χρόνος», αν εξετασθεί μονομερώς, με το ρολόϊ του “Ωρέου διαστήματος”που 
αφορά στην ανθρώπινη μέτρηση μέσω των αισθήσεων, είναι σχετικός με τον 

παρατηρητή που τον μετράει. Όμως, η Ενδογένεια του Χρόνου, που αποτελεί 
το άλλο μέρος της διττής φύσης του , ορίζει τον Χρόνο ως Απόλυτο, με 

αποτέλεσμα την σύσταση της Αιωνιότητος.
Το πείραμα των Διδύμων, που συσχετίζει την ταχύτητα με 

την ροή του χρόνου, είναι πολύ καλό για τα ρολόγια 
που μετρούν το γήινο χρόνο, όμως στερείται, του 

«Απόλυτου Χρόνου» και της «Ενδογενούς 
Τάσης» που έχει το Σύμπαν να λειτουργεί 

με ένα Μυστικό Πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει και τις δυο 

αυτές έννοιες.

Sir Isaac Newton
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Ίσως, οι απόψεις αυτές να δημιουργούν σοβαρές επιπτώσεις στην 
ερμηνεία της Γενικής θεωρίας της Σχετικότητος, η οποία στην 
ουσία είναι μια θεωρία Βαρύτητας.

Αν, το Νομικό οπλοστάσιο του Σύμπαντος έχει την έδρα του 
μέσα στον Ακίνητο Αιθέρα και οι εκδηλώσεις όλων των Νόμων 
διαμείβονται μέσα στην Κινητική ιδιότητα του Αιθέρα, τότε 
έχουμε πολλούς λόγους να αμφισβητήσουμε τις μεθόδους και 
τους τρόπους που η Γενική και η Ειδική Θεωρία της Σχετικότητος 
ερμηνεύουν το Σύμπαν. 

Η αιτία της αμφισβήτησης εκφράζεται με το απλό ερώτημα: Οι 
Νόμοι της Φυσικής είναι πάντα ίδιοι, επειδή εκδηλώνονται μέσα 
από ένα Άπειρο πεδίο σταθερού υποβάθρου που είναι ο Αιθήρ;
«Η, οι Νόμοι της Φυσικής «πρέπει» να είναι ίδιοι, σε σχέση με 
τους υποθετικούς παρατηρητές, ανεξάρτητα από το πως κινούνται, 
και σε ποια σταθερή βάση «πατούν» οι Νόμοι»;

Οι ερμηνείες τώρα και στο μέλλον, για την φύση της βαρύτητας, 
τις ιδιότητες του χωρόχρονου, την διατήρηση της ενέργειας, την 
Ανθρωπική Αρχή, τις Ανωμαλίες στο χωρόχρονο,τις Μαύρες 
τρύπες,την μοριακή Αλληλουχία, την παγκόσμια Συνοχή ,την 
Αλληλεξάρτηση των Πάντων και τόσα άλλα από τα θέματα της 
Φυσικής που αναζητούν τις καλλίτερες λύσεις, όταν εισέλθουν στο 
μικροσκόπιο του Αιθέρα, με αποτέλεσμα, κάθε τι να μελετάται σε 
σύγκριση με το Σταθερό πεδίο υποβάθρου, η Επιστήμη θα λάβει 
καινούργιες απαντήσεις .

Σε άλλη περίπτωση, η διαρκής αμφισβήτηση για κάθε παλαιά η 
νέα θεωρία θα δημιουργεί επιστημονικά στρατόπεδα, διαμάχης 
του ενός προς το άλλο.

Albert Einstein

Αναπαράσταση της άποψης της Μεγάλης Έκρηξης

Μεγάλη Έκρηξη
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Οι βασικές αρχές της Θεωρίας 
της Σχετικότητος του Albert 
Einstein, στηρίχθηκαν στην 
βάση ότι: «Οι Νόμοι της Φυσικής 
πρέπει να παραμένουν οι ίδιοι 
για όλους τους παρατηρητές που 
κινούνται ελεύθερα, ο καθένας 
με ξεχωριστή ταχύτητα». 

Η ιδέα προσαρμόστηκε και 
στους Νόμους της Κίνησης του 
Νεύτωνα και συμπεριέλαβε 
ακόμα τη θεωρία του Maxwell, 
που αφορά στην ταχύτητα του 
φωτός και αποδεικνύει ότι, όλοι 
οι παρατηρητές, ανεξάρτητα της 
ταχύτητας που κινούνται οι ίδιοι, 
το φως γι’ αυτούς κινείται με την 
ίδια ταχύτητα. 

Το αποτέλεσμα που προκύπτει 
από αυτή την ιδέα δηλώνει 
ότι: «η ισοδυναμία ενέργειας 
και μάζας, που εκφράζεται 
στην περίφημη εξίσωση του 
Einstein E=mc² (όπου Ε είναι η 
Ενέργεια, m είναι η μάζα και c 
η ταχύτητα φωτός) αποδεικνύει 
ότι: τίποτα δεν μπορεί να κινηθεί 
με ταχύτητα μεγαλύτερη του 
φωτός. 

Η Θεωρία
της
Σχετικότητος


