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Απορρέουσες Φιλοσοφικές Σκέψεις στην Αρχή της Αβεβαιότητας του Werner Heisenberg 

 

 

Ως γνωστόν η αρχή της αβεβαιότητας προκύπτει από τη φυσική των σωματιδίων, κατά τη μελέτη των 

οποίων παρατηρήθηκε, ότι είναι αδύνατον την ίδια στιγμή να προσδιορισθεί η θέση και η ταχύτητα-

ορμή ενός σωματιδίου. Ο Ηράκλειτος λέει: «Η Φύση αρέσκεται να κρύβεται». 

 

Δηλαδή η ακρίβεια μέτρησης ενός εξ’ αυτών των μεγεθών (ταχύτητας ή θέσης) ήταν σε βάρος του 

άλλου μεγέθους, γεγονός που δύναται να σημαίνει συμπληρωματικότητα αλλά και σταθερότητα 

στο σύστημα. Απέμεινε αυτή η αβεβαιότητα, δηλαδή η απροσδιοριστία, να ποσοτικοποιηθεί 

προκειμένου, κάποια στιγμή, να είναι δυνατή η πρόβλεψη αυτών των μεγεθών, δηλαδή της θέσης (Χ) 

και της ορμής (Ρ). 

 

Ως βάση ποσοτικοποίησης ο Werner Heisenberg έλαβε τη σταθερά Planck (ћ) με το δεδομένο το 

γινόμενο Δχ●Δρ να μην είναι μηδέν (0), αλλά Δχ●Δρ╪0. 

 

Κατέληξε όμως ο βαθμός αβεβαιότητας απλούστερα να εκφράζεται κυμαντικά από τον τύπο του 

Erwin Schrodinger Δχ●Δρ≥ћ/2 (
ћ/2 το ήμισυ της σταθεράς Planck). 

 

Αυτή η αβεβαιότητα, αυτή η απροσδιοριστία, σύμφωνα με τον Niels Bohr και τον Werner 

Heisenberg, σε αυτά τα μικρομεγέθη των σωματιδίων δύναται να αποδοθεί στην διπλή φύση των 

σωματιδίων –σωματιδιακή και κυμαντική- ως επίσης στην προσπάθεια μέτρησης μικρομεγεθών των 

σωματιδίων με κλασσικά όργανα. 

 

Αυτή η διπλή φύση των σωματιδίων, ως κυματο-σωματίδια, εκφράζει ως γνωστόν την αρχή της 

συμπληρωματικότητας. Εξ αυτού και η αβεβαιότητα, ως συμπληρωματικότητα, δύναται να θεωρείται 

έκφραση της βεβαιότητας ύπαρξης της συμμετρίας του δυϊσμού των σωματιδίων.  

 

Πράγματι, σε αυτά τα μικρομεγέθη των σωματιδίων, όπου η απροσδιοριστία παίζει με τα όρια της 

ανθρώπινης παρατήρησης και γνώσης, είναι δυνατόν, να θεωρηθεί, ότι είναι και τα όρια των δύο 

καταστάσεων των μικροσωματιδίων. Δηλαδή της σωματιδιακής και της κυμαντικής και κατ’ 

επέκταση μεταξύ της ύλης και της ενέργειας, της σταθερότητας και της μεταβλητότητας στη φύση, ως 

μόνιμο γνώρισμα αυτής, όπως διαπιστώνεται και από τη σύγχρονη Φυσική Επιστήμη.  

 

Αυτή η αρχή της συμμετρικής συμπληρωματικότητας για τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους ήταν 

εκ φύσεως δεδομένη, τόσο για τους Προσωκρατικούς Φιλοσόφους, με τα αντίθετα σε κάθε στοιχείο, 

αλλά και στο όλο σύμπαν, του θερμού και του ψυχρού ή του υγρού και του ξηρού, όσο και για τον 

Πλάτωνα, που χαρακτήριζε το «ον» με τα γένη «ταυτόν» και «θάτερον», με τη «στάση» και την 

«κίνηση» και για τον Αριστοτέλη με τα ενάντια του «δυνάμει» και «ενεργεία» της ύλης. Επομένως ο 

δυϊσμός της συμπληρωματικότητας είναι εγγενές χαρακτηριστικό της φύσης. 

 

Ακόμη, αυτή η συμμετρία της συμπληρωματικότητας των καταστάσεων της φύσης τόσο στον 

μικρόκοσμο όσο και στον μεγάκοσμο, για του αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους ήταν δεδομένη, διότι 

εξέφραζαν τη σύγχρονη Ολογραφική Αρχή. Το Όλον να υπάρχει στο Ελάχιστον και αντιστρόφως το 

Ελάχιστον να υπάρχει στο Όλον.  

 

Ως προς αυτό είναι σύμφωνος και ο Niels Bohr, όταν ισχυρίζεται, ότι η αρχή της αντιστοιχίας της 

συμμετρίας είναι αναλλοίωτη, τόσο στη μικροφυσική όσο και στη μακροφυσική. Άποψη με την οποία 
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συντάσσεται και ο Werner Heisenberg, ο οποίος στο φιλοσοφικό του έργο προσπαθεί να διερευνήσει 

τις φιλοσοφικές ιδέες του «Μέρους» και του «Όλου», του «Ενός» και των «Πολλών». 

 

Σήμερα οι σύγχρονοι Φυσικοί Επιστήμονες δέχονται αυτή τη συμμετρία στο σύμπαν με τον ισχυρι-

σμό, ότι το άθροισμα της συνολικής ενέργειας, ήτοι της θετικής και αρνητικής ή του «δυνάμει» και 

«ενεργεία» είτε της βαρυτικής και κινητικής ενέργειας είναι μηδέν. Αυτό το μηδέν όμως δεν 

συνεπάγεται και ανυπαρξία του περιεχομένου του σύμπαντος, αλλά δηλώνει την ύπαρξη συμπληρω-

ματικής συμμετρίας και στο σύμπαν, διότι αυτή η συμμετρία οντολογικά υπάρχει και παράγει έργο, 

πράγματι διάφορον του μηδενός, έτσι ώστε να μας επιτρέπεται να ισχυρισθούμε, ότι και στο όλον 

ισχύει το γενόμενο Δχ●Δρ╪0, όπως στην αρχή της αβεβαιότητας των σωματιδίων. 

 

Έχουμε επομένως μία συμπληρωματική συμμετρία στο ελάχιστο των μικροσωματιδίων και στο Όλον 

του Σύμπαντος, όπως ήταν δεδομένο για τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσόφους. 

 

Σε αυτήν την Ολιστική Αρχή της συμμετρικής συμπληρωματικότητας, στο Ελάχιστον και στο Όλον, 

δύναται να υπαχθεί και το νοητικό πείραμα της ομάδα Einstein-Podolsky-Rosen, με το οποίον 

αποδεικνύεται η ισχύς της μη τοπικότητας και η εφαρμογή της αρχής της Αιτίας και του Αποτελέσμα-

τος. Εξάλλου την παραπάνω Ολιστική Αρχή δείχνει να αποδέχεται και ο Niels Bohr, πλην όμως αυτός 

παραδεχόταν τη μη σκοπιμότητα στη φύση, αντίθετα με τον Albert Einstein που δεχόταν την ύπαρξη 

σκοπιμότητας, συμφωνώντας με τον Αριστοτέλη περί τελεολογίας στη φύση. 

 

Ακόμη παρόμοια συμμετρία στα σωματίδια διατυπώνει με την θεωρία του ο David Bohm, περί 

«κβαντικού δυναμικού» που κινεί τα δισυπόστατα σωματίδια συζευγμένα προς ορισμένη κατεύθυνση 

εντός του σύμπαντος. 

 

Σύμφωνα με την Ολιστική Αρχή, εφόσον στον μικρόκοσμο ισχύει αυτή η συμμετρία της σωματιδια-

κής και κυμαντικής κατάστασης στη φύση, η οποία προκαλεί και την αβεβαιότητα μέτρησης ή την 

οριακή κατάσταση συνύπαρξης των δύο καταστάσεων ύλης και ενέργειας 

    Μήπως 

μπορούμε να ισχυρισθούμε, ότι κάτι ανάλογο συμβαίνει και στον μεγάκοσμο του σύμπαντος; 

Και εάν αυτό είναι δυνατόν, πώς μπορεί να συμβαίνει; 

 

Επ’ αυτού του ερωτήματος τολμάται να γίνει ο εξής συλλογισμός: 

Εφόσον στον μικρόκοσμο των σωματιδίων δεχθούμε, ότι η σχέση Δχ●Δρ≥ћ/2 εκφράζει το όριο του 

διαχωρισμού της ενέργειας από την ύλη, του «ενεργεία» από το «δυνάμει», αυτή η σχέση μας 

επιτρέπει να αποδεχθούμε, ότι κάτι ανάλογο δύναται να συμβαίνει και στο μεγάκοσμο του σύμπαντος, 

αλλά κατά αντίστροφη φορά, δηλαδή από την ενέργεια στην ύλη, για τον σχηματισμό των σωματιδί-

ων. Αυτό δύναται να συμβεί, εφόσον ληφθεί ως δεδομένη η θεωρία του «Ενοποιημένου Πεδίου» του 

Albert Einstein, ότι τα σωματίδια μορφοποιούνται από τοπικές συμπυκνώσεις του πεδίου. 

 

Ακόμη πληρέστερα να δεχθούμε, ότι τα σωματίδια και τα κύματα είναι μορφές αφαίρεσης από μία 

ενιαία και αδιαίρετη ρέουσα ολότητα του σύμπαντος. Ακόμη δε περισσότερο συγκεκριμένα για το 

ερώτημά μας να δεχθούμε, ότι στο σύμπαν ισχύει η ανακυκλούμενη αυτοομοιότητα κατά την οποία 

τα σωματίδια ξεδιπλώνονται και αναδιπλώνονται συνεχώς μέσα σε αυτό το ρέον πεδιακό όλον του 

σύμπαντος. 

 

Έτσι, εάν από τη σχέση της απροσδιοριστίας του Werner Heisenberg Δχ●Δρ≥ћ/2 έχουμε την «αραίω-

ση» της ενέργειας από την ύλη, η συμπύκνωση της ενέργειας προς την ύλη στον μεγάκοσμο θα 

πρέπει να συμβαίνει με μία ανάλογη σχέση στο επίπεδο των σωματιδίων. 

 

Δεν αποκλείεται να είναι η ίδια σχέση Δρ●Δχ≥ћ/2, η οποία όμως θα δηλώνει την οριακή πορεία της 

ενέργειας (Δρ) προς την ύλη (Δχ). 
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Με αυτόν το συλλογισμό είναι σύμφωνη η θεωρία της Κοσμογονίας περί πυκνωμάτων και αραιωμά-

των του «αέρα» του Φιλοσόφου Αναξιμένη, αλλά και της οντολογίας του Αναξίμανδρου, περί ενός 

ρέοντος «Απείρου» στο σύμπαν. 

 

Ως επίσης και η βασική αρχή των αρχαίων Φιλοσόφων προγόνων μας, ότι τίποτε δεν γίνεται από το 

μηδέν και τίποτε δεν καταστρέφεται, αλλά υπάρχει σ’ ένα αέναο κύκλο της φύσης, σ’ ένα 

προϋπάρχον και μη καταστρεφόμενο αιώνιο σύμπαν του Stephen Hawking. 

 

Σύμφωνα όμως με την Ολιστική Αρχή απομένει να εξετασθεί και άλλη αντιστροφή. Εφόσον στο 

σύμπαν το άθροισμα της συμμετρίας της βαρυτικής και της κινητικής ενέργειας είναι μηδέν  

  Μήπως 

πρέπει να γίνει δεκτό, ότι αυτό το άθροισμα ύλης και ενέργειας, της «στάσης» και της «κίνησης» του 

όντος του Πλάτωνος και του «δυνάμει» και «ενεργεία» της ύλης του Αριστοτέλη, είναι μηδέν και 

στον μικρόκοσμο των σωματιδίων, δηλαδή Δχ+Δρ=0; 

 

Ασφαλώς το μηδενικό άθροισμα της συμμετρίας, τόσο στο όλον σύμπαν όσο και στα κυματοσωματί-

δια, δεν συνεπάγεται και την ανυπαρξία τους ή την αδράνειά τους, αλλά απεναντίας η αντιθετική τους 

φύση επιτρέπει τη συνεχή δραστηριότητά τους με σταθερή την διατήρησή τους, έτσι ώστε να μας 

επιτρέπει τον ισχυρισμό, ότι όπως στον μικρόκοσμο έτσι και στο όλον του σύμπαντος ισχύει το 

γινόμενο Δχ●Δρ╪0.  

 

Διότι εφόσον αυτός ο δυϊσμός είναι εγγενές στοιχείον της φύσης και η φύση παραμένει σταθερά 

συνεπάγεται, ότι και το άθροισμα των δύο διαστάσεων (Δχ+Δρ) παραμένει σταθερό, τόσο στον 

μεγάκοσμο όσο και στον μικρόκοσμο του Σύμπαντος κόσμου. 

 

Οι δε σχέσεις της αβεβαιότητας είτε ως Δχ●Δρ≥ћ/2 είτε ως Δρ●Δχ≥ћ/2, γενικά δύνανται να εκφράζουν 

τις οριακές καταστάσεις αντιστοίχως του «γίγνεσθαι» στη φύση, σε μία διαρκή αναστρεφόμενη 

πορεία. 

 

Άρα, υπάρχει απροσδιοριστία μίας και ενιαίας κατάστασης ή πρόκειται για μετρήσεις μεγεθών δύο 

ξεχωριστών καταστάσεων μίας ενιαίας και ρέουσας φύσης του «δυνάμει» και «ενεργεία» του 

«Πρώτου Κινούντος Ακινήτου» του Αριστοτέλη; 

 

Ασφαλώς οι παραπάνω φιλοσοφικοί συλλογισμοί αποτελούν μία θεωρητική δημιουργία, πλην όμως 

εκτιμάται, ότι είναι δυνατόν να αποτελέσουν την αφορμή για μία κάποια νέα αφετηρία μελέτης του 

φαινομένου της απροσδιοριστίας εκ μέρους επιστημόνων. 

 

Εξ άλλου, όπως ειπώθηκε ανωτέρω, ο Niels Bohr, του οποίου τις απόψεις συμμεριζόταν και ο Werner 

Heisenberg ισχυριζόταν, ότι η αρχή της συμμετρίας ισχύει τόσο στον μικρόκοσμο όσο και στον 

μεγάκοσμο του όλου σύμπαντος. Ιδιαίτερα ο Werner Heisenberg αναζητούσε τη σχέση του «Ελαχί-

στου» με το «Όλον» μέσα στην Ολιστική Αρχή μέσω της συμμετρίας του δυϊσμού μεταξύ αυτών. 

 

Αλλά, αν σήμερα αυτά ερευνώνται από τους σύγχρονους Φυσικούς Επιστήμονες, για τους αρχαίους 

προγόνους Φιλοσόφους η αντιστοιχία της συμμετρίας του μικρόκοσμου και του μεγάκοσμου 

θεωρείτο δεδομένη, υπό τη σχέση της Ολιστικής Αρχής, ενός ρέοντος Όλου στο σύμπαν 

 

Με βαθειά εκτίμηση 

Άρης Διαμαντόπουλος 

Υποστράτηγος ε.α – Ψυχολόγος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 
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Βιβλιογραφία-Σχόλια   

  

1. Οι παραπάνω φιλοσοφικές σκέψεις επί της αρχής της αβεβαιότητας του Werner Heisenberg 

προέκυψαν από τη μελέτη σχετικού άρθρου του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και προέδρου της 

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών κυρίου Στράτου Θεοδοσίου, στο υπ’ αριθμόν 15ο τεύχος του περιοδικού 

«Physics News”, συνεπικουρούμενες ενδεικτικά και από την μελέτη της παρακάτω σχετικής βιβλιο-

γραφίας. 

2. Albert Einstein-Leopold Infeld. Η Εξέλιξη των Ιδεών στην Φυσική. μετάφραση-Συμπλήρωμα Ευτύχη 

Μπιτσάκη. Εκδόσεις Δωδώνη. Αθήνα 1978. 

- Η Φύση των Φωτονίων ως σωματίδιον και κύμα. 

- Ο Αιθέρας ως σωματίδια με δράση δυνάμεων που να συνδέονται μεταξύ τους. Αντικαταστάθηκε από 

την έννοια του κυμαντικού πεδίου. 

- Δεν υπάρχει ουσιώδης διαφορά μεταξύ της υλο-μάζας και της κινητικής ενέργειας. Η Μάζα γίνεται 

ενέργεια και η ενέργεια μάζα. 

3. Paul Davies. Ο Θεός και η Σύγχρονη Φυσική. μετάφραση Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης. Επιμέλεια-

Πρόλογος Ευτύχης Μπιτσάκης. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα. 

- Αρχή της Αβεβαιότητας και η διαμάχη μεταξύ Niels Bohr και Albert Einstein. 

- Περί συμμετρίας των σωματιδίων. 

4. Paul Davies και Julian Brown. Υπερχορδές. Η Θεωρία των Πάντων. Μετάφραση-Επιμέλεια 

Ανδρέας Βαλαδάκης. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήυνα 1989. 

- Τα σωματίδια ως υλοκύματα και η Αρχή της Συμπληρωματικότητας του Niels Bohr. 

- Συμμετρία και Υπερσυμμετρία στον Χρόνο, Χώρο και Φύση. Τα Φερμιόνια και τα Μποζώνια ως 

γεωμετρική διαφορά, αλλά της αυτής γεωμετρικής οντότητας. 

5. Ε.Ν. Οικονόμου. Αυτός ο Κόσμος ο Μικρός ο Μέγας. Η Φυσική Σήμερα. 1ος Τόμος. Τα Θεμέλια. 

Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. Ηράκλειο 1992. 

- Το σωματίδιο ως κυματοσωματίδιο και η Αρχή της Αβεβαιότητας. 

6. Ευτύχης Μπιτσάκης. Το Είναι και το Γίγνεσθαι. Προβλήματα Διαλεκτικής της Φύσης. Εκδόσεις Ι. 

Ζαχαρόπουλος. Τρίτη έκδοση. Αθήνα 1983. 

- Ο δυϊσμός των σωματιδίων ως κυματο-σωματίδιον και περί συνύπαρξης της μονιμότητας και της 

μεταβλητότητας επεκτεινόμενα και στο σύμπαν, χωρίς να μεταβάλλεται το σύνολο της ενέργειας, της 

μάζαςκαι της στροφορμής. 

- Η μάζα και η ενέργεια είναι δύο μορφές μίας και της αυτής ουσίας, η οποία ουσίας διατηρείται 

άφθαρτη. 

- Η κίνηση, ως ενδογενής ιδιότητα της ύλης συνεπεία των αντιθέτων. 

- Περί «μηδενικού πεδίου» του Dirac και τα σωματίδια αποτελούν διεγέρσεις αυτού του «μέσου» του 

«μηδενικού πεδίου». 

- Περί αιτιότητας, αναγκαιότητας και σκοπιμότητας στη Φύση. 

7. Ευτύχης Μπιτσάκης. Η Δυναμική του Ελαχίστου. Τόμος Α΄. Eκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. Τρίτη 

Έκδοση. Αθήνα 1984. 

- Διδακτορική εργασία του Louis de Broglie,το «Μικρό σωματίδιο ως Κυμαντικό Φαινόμενο Στατικής 

Μορφής». 

- Δεν υπάρχει οντολογικός διαχωρισμός μεταξύ πεδίου και ύλης. Στις υψηλές ενέργειες ένα σωματίδιο 

αποσταθεροποιείται και μεταμορφώνεται, ενώ σταθεροποιείται στις χαμηλές ενέργειες. 

- Ερώτημα η συνέχεια των πεδίων με τη ασυνέχεια των σωματιδίων. 

- Χρήστος Τσόλκας. Κριτική της Θεωρίας της Σχετικότητας και της Κυματομηχανής. Περιοδικό 

Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Physics News 20ο τεύχος. 

Σε νοητικό πείραμα, με βάση τα βραδέα ηλεκτρόνια, αποδεικνύει την ευθύγραμμη πορεία των ηλε-

κτρονίων, χωρίς περίθλαση αυτών, διερχόμενα μέσα από σχισμή φράγματος, όπως υποστηρίζεται 

από την κυματομηχανική. Προς απόδειξη λαμβάνει ως βάση ηλεκτρόνια μάζας m, που κινείται με 

ταχύτητα U, που ισοδυναμεί σε μήκος κύματος λ. η ισοδυναμία αυτή της κίνησης της μάζας m με το 

υλικό μήκος λ, μας επιτρέπει τον ισχυρισμό, ότι το ηλεκτρόνιο, όπως και το φωτόνιο, είναι ένα 
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συμπιεσμένο και συμπυκνωμένο κύμα. Άρα, σε υψηλές ταχύτητες τα σωματίδια αποσταθεροποιούνται 

στον διαχωρισμό των δύο καταστάσεων του κυματοσωματιδίου έτσι ώστε να επιτρέπει τον ισχυρισμό 

του παρόντος άρθρου. 

8. John Briggs και F. David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Μετάφραση Νίκος Κωνσταντόπουλος. 

Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1991. 

- Περί ενιαίας και αδιαίρετης ολότητας στο σύμπαν και ότι τα σωματίδια και τα κύματα είναι μορφές 

αφαίρεσης από την ρέουσα ολότητα του σύμπαντος. 

- Περί ανακυκλούμενης αυτοομοιότητας στο σύμπαν, κατά την οποία τα σωματίδια ξεδιπλώνονται και 

αναδιπλώνονται συνεχώς μέσα στο κβαντικό τους πεδίο. 

- Ο David Bohm για την δισυπόστατη μορφή των σωματιδίων, εκ των οποίων μορφών η μία είναι 

δυναμική και εκφράζει το «κβαντικό δυναμικό», το οποίον κινεί τα σωματίδια σε προσδιορισμένη 

κατεύθυνση, διατηρώντας τα σωματίδια συζευγμένα στο σύμπαν (Αριστοτέλης δυνάμει- ενεργεία 

κινούν-κινούμενον). 

9. Πάνος Λιγομενίδης. Η Φλούδα του Βερύκοκου. Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Αθήνα 2002. 

- Ο David Bohm περί «κβαντικού δυναμικού» στα σωματίδια που δρα διαφορετικά από τα βαρυτικά, 

μαγνητικά και ηλεκτρικά πεδία (ερμηνεία Αρχής της Αβεβαιότητας). 

- Ολιστική θεώρηση του Φυσικού Κόσμου και η Θεωρία του Albert Einstein «Περί Ενοποιημένου 

Πεδίου» και ότι τα σωματίδια είναι διαταραχές των παλμώσεων αυτού του πεδίου. Επίσης θίγεται η 

ισχύς της Ολογραφικής Αρχής στον Κόσμο. 

- Το σύμπαν ως ένα αδιαίρετον «ρέον όλον», του οποίου τα κύρια γνωρίσματα είναι η συνδετικότητα 

και η κίνηση.  

- Η κίνηση είναι εγγενής ουσία της πραγματικότητας, θεμελιώδες γνώρισμα της ύπαρξης (Αριστοτέλης, 

ταύτιση της φύσης με την κίνηση. Ηράκλειτος, τα πάντα είναι κίνηση). 

 

- Ο «κενός» χώρος «βράζει» από συνεχείς και βίαιες ενεργειακές ταλαντώσεις, ιδιαίτερα στις 

μικρότερες από τις διαστάσεις Planck. Τα κυματοσωματίδια συμπεριφέρονται και κινούνται ως 

κομβικές ευσταθείς συγκεντρώσεις μάζας και ενέργειας ως γεωμετροδυναμικές χωροστρεβλώσεις.  

10. Πάνος Λιγομενίδης. Το Γίγνωσθαι. Τόμοι Α, Β, Γ, Δ, Ε. Εκδόσεις Δίαυλος. Αθήνα 2012. 

- Οι τόμοι μελετώνται, θίγονται περισσότερο εκτεταμένα τα θέματα της «Φλούδας του Βερύκοκου» του 

ιδίου συγγραφέως, συνδέοντας αυτά σε μία έντεχνη, πρωτότυπη, επιστημονική πλοκή, κυρίως με τις 

άλλες ανθρωπιστικές επιστήμες, τη φιλοσοφία, τη μεταφυσική και την πληροφορική, προς αναζήτηση 

της πραγματικότητας και της αλήθειας. 

- Ενδιαφέρον για το παρόν άρθρο είναι το κεφάλαιο: «Είμαστε κόσμος μηδενικού αθροίσματος». 

Αρνητική ενέργεια είναι το δυνάμει και θετική ενέργεια είναι η κίνηση του γίγνεσθαι. 

11. Πλάτων. Σοφιστής. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια. Δημήτρης Γληνός. Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος. 

Επιμέλεια Γιάννης Κορδάτος. Αθήνα. 

- Ο δυϊσμός του όντος το ταυτόν και το θάτερον, ως κίνηση και στάση. 

12. Αριστοτέλης: 

α. Φυσική Ακρόασις (Φυσικά). 

β. Πρώτη Φιλοσοφία (Τα Μετά Φυσικά). 

Μετάφραση-Σχόλια Κ.Δ. Γεωργούλης. Εκδόσεις Παπαδήμα. Αθήνα. 

- Περί Κίνησης. Δυνάμει και Ενεργεία Κίνηση. Εντελέχεια. 

- Η Φύση ταυτίζεται με την κίνηση. 

- Αρχή της Φύσης η ύλη με τα δύο ενάντια. 

- Πρώτο Κινούν-Ακίνητον. 

13. Αριστοτέλης: 

α. Φυσική Ακρόασις (Φυσικά). 

β. Πρώτη Φιλοσοφία (Τα Μετά Φυσικά). 

Εισαγωγή-Μετάφραση Η.Π. Νικολούδης. Σχόλια Φιλολογική Ομάδα. Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1997. 

14. Αριστοτέλης. Περί Γενέσεως και Φθοράς. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια. Φιλολογική Ομάδα. 

Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 1994. 
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- Τα στοιχεία: γη, νερό, αέρας, φωτιά και αιθέρας με τα ενάντια: θερμό-ψυχρό, ξηρό-υγρό, τα οποία 

είναι υπεύθυνα για την γένεση και την φθορά των όντων, πλην του αΐδιου αιθέρα. 

15. Αριστοτέλης. Περί Ουρανού. Εισαγωγή-Μετάφραση-Σχόλια Φιλολογική Ομάδα. Εκδόσεις Κάκτος. 

Αθήνα 1995. 

- Ο αιθέρας στην εξώτατη περιφέρεια του ουρανού και του σύμπαντος. 

- Οι φυσικές κινήσεις της φωτιάς προς τα άνω και της γης προς το κέντρο του σύμπαντος. 

16. Άρης Διαμαντόπουλος. Οι Έλληνες Φιλόσοφοι και η Φυσική. Μιλήσιοι, Ηράκλειτος, Ελεάτες, 

Πυθαγόρας-Πυθαγόριοι, Εμπεδοκλής, Αναξαγόρας, Δημόκριτος. Αδημοσίευτη 7τομη εργασία. 

- Κοινό γνώρισμα της Φιλοσοφίας τους είναι ο δυϊσμός σε κάθε στοιχείο των εναντίων θερμού-

ψυχρού, ξηρού-υγρού, συνεπεία των οποίων επιτυγχάνεται η περιστροφή τους. Το όλον αυτών των 

εναντίων στοιχείων αποτελεί το σύμπαν, το οποίον και περιστρέφουν ως αποτέλεσμα της συνολικής 

τους δράσης. Έτσι, ισχύει πλήρως η Ολογραφική Αρχή, αλλά και το μηδενικό άθροισμα στο σύμπαν, 

λόγω ύπαρξης θετικής και αρνητικής ενέργειας των εναντίων. 

 
 


