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         ι σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βασίζονται στις κβαντικές ιδιότητες των 
ηλεκτρονίων και των ατόμων, σε ότι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των μικροτσίπς.

Στις μέρες μας, ερευνητικές ομάδες στα εργαστήρια του κόσμου, μελετούν την δυνατότητα και 
πειραματίζονται στην κατασκευή ενός πραγματικού Κβαντικού Υπολογιστή.
Είναι σίγουρο ότι, η δημιουργία του θα προκαλέση επιστημονική επανάσταση.

 Όλες οι προσπάθειες των ερευνητών στο χώρο της Κβαντικής Φυσικής, γίνονται για λογαριασμό 
της ταχύτητας των σωματιδίων και των επιδράσεων που ασκούν σε ένα φυσικό σύστημα. 
Ένα ελεγχόμενο μικροτσίπ, σήμερα, είναι ταχύτερο από ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή της 
δεκαετίας του ‘60 που είχε μέγεθος ενός δωματίου.
 
Με τις ερευνητικές προσπάθειες και τις διαδοχικές ανακαλύψεις στα Κβαντικά Συστήματα, 
υπολογίζεται ότι θα γίνουν δυνατές ακόμα μικρότερες διαστάσεις, αφού ένα μόλις ηλεκτρόνιο 
θα επιτελεί λειτουργίες που σήμερα πραγματοποιούν ατελείωτα εκατομμύρια ηλεκτρονίων.
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Ο Κβαντικός υπολογιστής του μέλλοντος, με μέγεθος ίσο με αυτό ενός φορητού Η/Υ, θα είναι 
τόσο γρήγορος, όσο και ένας συμβατικός υπολογιστής που θα μπορούσε να κατασκευασθεί από 
όλα τα άτομα του Σύμπαντος.
Βεβαίως, το πρόβλημα που θα υπήρχε, θα ήταν ότι, εμείς οι άνθρωποι, δεν θα καταλαβαίναμε 
τα αποτελέσματά του.
Όμως, η φιλοσοφία της εξέλιξης των υπολογιστών, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, με το 
πέρασμα του χρόνου κι από μέλλον σε μέλλον, ο ανθρώπινος νους θα δημιουργεί όλο και πιο 
ελάχιστους σε μέγεθος ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με ταχύτητες μετάδοσης πληροφοριών εις 
το άπειρον. 
Με λίγα λόγια, σε ένα όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ο άνθρωπος θα θωπεύει την οντότητα του 
Απείρου.
Όμως, τι είναι Άπειρον; Η πιο απλή απάντηση είναι: «αυτό που δεν έχει τέλος» και κατ΄ 
επέκτασιν «αυτό που δεν είχε ποτέ αρχή».
Αν συνειδητοποιήσουμε ότι «Αρχή του Παντός, είναι ότι : δεν υπάρχει Αρχή» δημιουργείται το 
ερώτημα, κάθε τι που αρχίζει να ζει μέσα στη φύση και στο Σύμπαν και το διαδέχεται ένα τέλος, 
όπως π.χ ένα λουλούδι που το φυτεύουμε και μεγαλώνει, σε συνέχεια μαραίνεται και πεθαίνει, 
τι είναι Αρχή και τι Τέλος γι’ αυτό το λουλούδι;

Η πρώτη απάντησις είναι ότι : «το Άπειρον δε αφορά στην ορατή λειτουργία των όντων και των 
φαινομένων, αλλά στην ουσία τους».
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Κάθε πράγμα στον κόσμο, κρύβει μέσα του το Άπειρο !  
Αν εξετάσουμε το Σύμπαν στην Μακροσκοπική του διάσταση, 
φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι η διαστολή  είναι η ιδιότητα ενός 
«κόσμου», ενός δηλαδή ελαχίστου μέρους του άπειρου Σύμπαντος, 
και όχι του συνόλου του Σύμπαντος.

Η έννοια του Απείρου δεν μας δίνει το δικαίωμα να ισχυριζόμαστε 
ότι «Το Σύμπαν  Διαστέλλεται» γιατί το Όλον του Σύμπαντος 
είναι Άπειρο και χαοτικό.

Στηριζόμενοι στις βαρυτικές θεωρίες, μπορούμε να δεχθούμε 
μια διαστολή ενός κόσμου, π.χ. του κόσμου Α από έναν επόμενο 
κόσμο, τον κόσμο Β του οποίου ο όγκος και οι βαρυτικές τιμές 
είναι μεγαλύτερες του Α, με αποτέλεσμα να τους έλκει προς τα 
όριά του.
 
Όμως, στη μέγιστη ταχύτητα των υλικών σωμάτων του κόσμου Α, 
οι αστέρες και οι Γαλαξίες θα διαπυρωθούν και θα εξαερωθούν.
Στην εποχή μας οι επιστημονικές ανακοινώσεις στα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης, βομβαρδίζουν διαρκώς την παγκόσμια 
κοινή γνώμη ότι, με βάση την ανακάλυψη του Hubble, το Σύμπαν 
διαρκώς διαστέλλεται.

Αυτό αποτελεί υπερβολή και ύβρη εναντίον της Απείρου 
ιδιότητας, της Διάστασης και  του Όγκου του Σύμπαντος.

Έστω και σαν μέρος, αν εξετάσουμε τη διαστολή, θα διαπιστώσουμε 
ότι «ανοίγουν» οι Γαλαξίες και όχι η σκοτεινή ύλη του ορατού 
μέρους του Σύμπαντος, η οποία σκοτεινή ύλη συνεχίζει με βάση 
την απροσδιοριστία του Heisenberg να κρατά κλειστά τα χαρτιά 
της σ’ ό,τι αφορά στις κινητικές ιδιότητές της.

Η επιστήμη μέχρι σήμερα, και ίσως για πάντα, δεν μπορεί να 
διαπιστώσει την πορεία και την φορά των σωματιδίων της 
σκοτεινής ύλης, που αποτελεί περισσότερο από το 96% της 

Ανάλυση, είναι ο διαμελισμός 
ενός αντικειμένου ή φαινομένου 
στα συστατικά στοιχεία που το 
συντάσσουν και το μορφοποιούν. 
Σύνθεση, είναι η συνένωση 
των μεμονωμένων στοιχείων 
ενός αντικειμένου ή ενός 
φαινομένου που αποτελούν εκ 
της συνενώσεως ενιαίο σύνολο. 
Προέκταση της συνθέσεως είναι 
η αποσύνθεση των συστατικών και 
μορφοποιοτικών στοιχείων ενός 
αντικειμένου. Η αποσύνθεση, δια 
της οποίας η σύνθεση και η μορφή 
καταρρέουν, επαναφέρει στην 
αρχετυπική τους κατάσταση τα 
δομικά στοιχεία της συνθέσεως, τα 
οποία σε συνέχεια επαναφέρουν, 
μέσω της χημικής ανασυνθέσεως, 
την εξέλιξη του συγκεκριμένου 
είδους. Με τον τρόπο αυτό, η 
φύσις επιτυγχάνει το θαύμα της 
διαιωνίσεως των ειδών και της 
συνέχειας του κόσμου. 

Ανάλυση και 
Σύνθεση
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σκοτεινής  μάζας του ορατού μέρους του Σύμπαντος.  
Το Άπειρο είναι μια Έννοια που εκφράζει την Αιώνια Συνέχεια του Όντος, έσωθεν και 
έξωθεν.
Η Συνέχεια π.χ. σ’ ένα όστρακο δεν είναι το πότε γεννήθηκε, πόσο έζησε και πότε πέθανε, οπότε 
η Συνέχειά του διεκόπη.

Η Συνέχεια είναι ο Νόμος που ορίζει, ότι το όστρακο προέρχεται από το Αιώνιο Αρχέτυπό 
του, μέσω του οποίου κληρονόμησε τους κώδικες, το σχήμα και τον αριθμό του, έγινε όστρακο, 
έκανε τον κύκλο του και επιστρέφει στο Αρχέτυπό του, με όλα τα φυσικά χαρακτηριστικά που 
είχε σ΄όλη τη διάρκεια ζωής του. Η Ύλη και η Μορφή του είναι Αιώνια.

Όμως η απειρική ιδιότητα του οστράκου δεν σταματάει εδώ. 
Το όστρακο αποτελείται από Νοητική Μάζα.
Τα σκεπτόμενα άτομα του, κρύβουν το καθ΄ ένα χωριστά το δικό του Άπειρο. 
Η Ουσία του οστράκου δεν τελειώνει πουθενά και ποτέ, μέσα στο χρόνο, γιατί, η αιτία που 
υπάρχει κι ορίζει το «είναι» του, είναι η Ακινησία.
Η «εις  Άπειρον τομή» των ατόμων ενός όντος, συναντάται με το Άπειρον της Ακινησίας, η 
οποία αποτελεί την αρχέγονη αλλά και πρωταρχική αιτία της υπάρξεώς του.

Έτσι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα Συμπαντικό χάρτη, του οποίου ο υλικός κόσμος, που είναι 
Ύλη και η Μορφή του, συναντάται, επικοινωνεί και ενοποιείται με τον Νοητικό κόσμο, τον 
κόσμο του Πνεύματος που είναι η Ουσία του Υλικού και προσδίδει, μέσω της Ακινησίας, την 
απειροστική ιδιότητά του.
 
Το Άπειρον είναι Μονογονικό, αλλά δεν είναι Μονοκοσμικόν. Κάθε δομικό στοιχείο του 

Απείρου είναι ομοούσιο με το Σύνολο της ύλης του.
 
Το Άπειρον αυτογενώς παράγει άπειρους κόσμους, τον ένα μέσα 
στον άλλο, που ο κάθε ένας από αυτούς κρύβει μέσα του το δικό του 
Άπειρο. 
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Έτσι, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολυθέαμα ενός απείρου πλήθους κόσμων, όπου ο ένας 
είναι μέσα στον άλλο, ενώ ταυτόχρονα, όλοι μαζί, τείνουν στο άνοιγμά τους να συναντηθούν 
με το Ακίνητον, να απορροφηθούν από αυτό και όλα να καταλήξουν στην «εν δυνάμει» Άπειρη 
Ουσία του Όντος. 

Βεβαίως, αποδεχόμενοι την ιδέα της νοητής ζώνης στα όρια του Σύμπαντος, που ενοποιείται με 
τον Ακίνητο Πνευματικό κόσμο, βάζουμε με τη θέλησή μας στο Σύμπαν ένα όριο.

Ο Einstein, στα πρώτα στάδια συλλήψεως της θεωρίας της Σχετικότητας, είχε την απόλυτη 
πεποίθηση, ότι το Σύμπαν ήταν Στατικό, Ακίνητο.

Την περίοδο του 1915, με την απόλυτη πεποίθηση, ότι το Σύμπαν είναι Στατικό, τροποποίησε 
την θεωρία του, ώστε να προβλέπει την Ακινησία του Σύμπαντος,προσθέτοντας στις εξισώσεις 
του έναν όρο που τον ονόμασε «Κοσμολογική Σταθερά». Ο όρος αυτός ήταν αντίστοιχος με μια 
δύναμη αντιβαρύτητας, η οποία, ενώ δεν μπορούσε να αποδειχθεί η υλική της υπόσταση, ήταν 
σύμφυτη με τη δομή του χωροχρόνου.
 
Ο Einstein ήταν βαθειά πεπεισμένος, ότι ο χωρόχρονος είχε την ενδογενή τάση να επεκτείνεται 
σ΄ ένα ακριβές μέτρο, όσο χρειαζόταν να εξισορροπείται η έλξη του συνόλου της ύλης του 
Σύμπαντος.
Ο μεγάλος Έλληνας Μαθηματικός  Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, σε στενή συνεργασία με 
τον Einstein για την δόμηση της Θεωρίας της Σχετικότητας, ήταν απόλυτα σίγουρος ότι 
αθροιστικά,το Σύμπαν είναι Ακίνητον σε μια «εν δυνάμει» Νομοτέλεια.

Ανεξάρτητα από τις τυχόν τροποποιήσεις και ερμηνείες της Θεωρίας της Σχετικότητας, στο 
απώτερο μέλλον, πρέπει να πεισθούμε, ότι η κλασική ερμηνεία του ιδίου του Einstein, για 
μια απόλυτη εξισορρόπηση της έλξης και επέκτασης του Σύμπαντος, μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα μιας αποδεικτικής 
διαδικασίας, μέσω της Μαθηματικής και 
Κοσμολογικής Επιστήμης ότι, το Σύμπαν κι 
αν αιωνίως διαστέλλεται, είναι Άπειρον κατά 
το πλήθος του σε κάθε επόμενη στιγμή.
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Καραθεοδωρή, σε στενή συνεργασία με τον Einstein για 

την δόμηση της Θεωρίας της Σχετικότητας, ήταν απόλυτα 
σίγουρος ότι αθροιστικά,το Σύμπαν είναι Ακίνητον σε μια 

«εν δυνάμει» Νομοτέλεια.


