
 ΑΡΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 

 ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  

 ΜΙΝΥΩΝ  17-ΚΑΣΤΕΛΑ  

 Τ.Κ. 185 34-  ΠΕΙΡΑΙΑΣ  

 ΤΗΛ. 210 – 4134.721 

 KIN.: 6973 215868 

 E-MAIL: arisdia@otenet.gr                     

                                                                              12  Μαρτίου 2014 

 
Φιλοσοφία Φυσικής  

Το Όμοιον στην Ολότητα Λειτουργίας του Όντος 

 

 1.-  Γενικά  

 

      Κατ΄ επανάληψη έχουν μελετηθεί οι αρχαίοι ΄Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι 

μεταξύ των οποίων ο Παρμενίδης και ο Εμπεδοκλής.  

 Αρχικά θεώρησα παράξενες τις αντιλήψεις αυτών καθόσον αφορούν τις 

θεωρίες τους περί ομοίων και περί συμμετρίας των ροών και των πόρων στη 

λειτουργία των αισθήσεων, ως επίσης και αυτής περί γέννησης των μελών του 

σώματος από τη  «μάνα» γη και περί της τυχαίας αλλά επιλεγμένης συναρ -

μολόγησης αυτών, προκειμένου να φτιάξουν το σώμα του όντος σ’ ένα ενιαίον 

όλον1,  2. 

 Όσο όμως μελετούσα διερωτώμενος τόσο αντιλαμβανόμουν τη μεγάλη αξία 

αυτών των φιλοσοφικών σκέψεων στη σύγχρονη επ ιστήμη, ως επίσης και την 

αξία την οποία μπορούν να έχουν στα ερωτήματα που αναδύονται από τις 

σημερινές έρευνες επί αναλόγων θεμάτων και τα οποία στο παρόν άρθρο θα 

επιδιωχθεί να εκτεθούν όσο μου επιτρέπει η εμπειρία μου επ’ αυτών.  

 

2.- Τα Όμοια στη Λειτουργία των Όντων.  

 Πολλά είναι τα γνωστά για τη λειτουργία των Όντων με τα οποία έχει 

ασχοληθεί η φυσιολογία  πλην όμως εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά 

ερωτηματικά τόσο για τη λειτουργία των αισθήσεων  όσο κυρίως για τον εγκέ-

φαλο, αλλά και γι΄ αυτή  τη λειτουργία εντός του κυττάρου και τη σχέση όλων 

αυτών μεταξύ τους.  
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α.- Οι Αισθήσεις 

 Είναι γνωστή η ανατομία των αισθητηρίων οργάνων και η λε ιτουργικότητα 

κάθε τιμήματος αυτών, πλην όμως δεν έχει ακόμα απαντηθεί πως επιτυγχάνεται 

το μέγιστον εξωτερικό ερέθισμα να γίνεται μέσα από τις αισθήσεις ελά χιστον 

ηλεκτρικό νευρικό κύμα μέσα στους νευρώνες του εγκεφάλου.  

 Η απάντηση βέβαια έχει δοθεί από τον αρχαίο Έλληνα Φιλόσοφο τον 

Εμπεδοκλή με την θεωρία των ομοίων και της συμμετρίας των ροών με τους 

πόρους διέλευσης αυτών των ροών.  

 Η οποία θεωρία μεταφερόμενη στα σύγχρονα δεδομένα μπορούμε να 

ισχυρισθούμε , ότι ο Εμπεδοκλής , από εκείνα τα χρόνια , μιλούσε για συντονι-

σμό (συμμετρία) συχνοτήτων των κυμάτων (όμοιες ροές).  

     Εφόσον κύματα (ηλεκτρομαγνητικά, ηχητικά, χημ ικά, αισθητικά κ.λ.π.) 

είναι οι εξωτερικοί ερεθισμοί και με κύματα λειτουργούν οι νευρώ νες του 

εγκεφάλου.   

     Αλλά για την επικοινωνία αυτών των δύο πλευρών πρέπει να υπάρξει μία 

συμμετρία, ένας συντονισμός στους «πόρους» των αισθητηρίων οργάνων και 

αυτοί οι «πόροι» είναι τα κύτταρα εκείνα  των αισθητηρίων οργάνων (φωτοϋπο-

δοχείς, κύτταρα αμφιβληστροειδούς για την όραση, ηχητικά, υποδοχείς κύττα-

ρα ακοής, χημειοϋποδοχείς, κύτταρα για την γεύση και την όσφρηση, αισθητι-

κά, υποδοχείς κύτταρα για την αφή), που επιτρέπουν την διέλευση των ερεθι-

σμάτων στον εγκέφαλο .  

Και το πέρασμα αυτό επιτυγχάνεται επιλεκτικά και μετατρεπτικά στο ελά-

χιστο, όταν, κατά την γνώμη μας, συμπέσει η συχνότητα [ f(σ)] των εξωτερικών 

κυμαντικών ερεθισμάτων με την ιδιοσυχνότητα [f (ι)] της χημικής ουσίας των 

αισθητηρίων αυτών  κυττάρων [f (σ)=f (ι)], ενώ ταυτοχρόνως  συμπάλλεται με 

το ηλεκτρικό δυναμικό (Ve) ενέργειας αυτών των αισθητηρίων κυττάρων . 

 Άξιον επίσης απορίας τυγχάνει και η ικανότητα μετατροπής της μέγιστης 

εικόνας του περιβάλλοντος στο ελάχιστον αυτής μέγ εθος των ηλεκτρικών 

νευρικών κυμάτων του εγκεφάλου.  

 Μία πρώτη απάντηση δύναται να δοθεί στην ικανότητα επ ίσης των αισθη-

τηρίων κυττάρων να σμικραίνουν το μέγιστο μέγεθος μέσα από τη σύνθεση των 

κυμάτων, ως επίσης δυνάμεθα  να επικαλεσθούμε  ακόμα και τον νόμο της 
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ομοιοτυπίας της Δυναμικής-Χαοτικής Φυσικής, που αναφέρεται στην ομοιότη-

τα του ελαχίστου και του μεγίστου του αυτού σώματος.  

 Ή κατά μία άλλη έκφραση της ολιστικής επικοινωνιακής αρχής, η οποία 

βρίσκει έκφραση με το μοναχικό κύμα, το «σολιτόνιο», του οποίου η παρουσία 

έχει διαπιστωθεί μέχρι των σωματιδίων, να εφαρμόζεται στην επιλεκτική 

μετάδοση των μηνυμάτων του νευρικού συστήματος και της έλικας του DNA 

του κυττάρου3. 

 

β.- Εγκέφαλος  

 Επιλεγμένα πλέον, όπως παραπάνω διατυπώθηκε, τα μηνύμ ατα από τις 

αισθήσεις συνεχίζουν την πορεία τους στους νευρώνες του εγκεφάλου υπό 

μορφήν ηλεκτρικών νευρικών κυμάτων.  

 Και τα οποία νευρικά κύματα επίσης και εντός του εγκεφ άλου κινούνται 

επιλεκτικά ιδιαίτερα στο πλήθος των συνάψεων των νευρικών κυττάρων, όπου 

η ροή των μηνυμάτων  διακόπτεται και αποκαθίσταται επιλεκτικά κατ ’ άγνωστο 

ακόμα από την Νευρολογία τρόπο .  

 Παράλληλα όμως με τη ροή των ηλεκτρικών νευρικών κυμάτων συμπάλλε-

ται εντός του άξονα των νευρώνων και η χημική ουσία των νευρο -πομπών ή 

των νευρομεταδοτών, όπως λέγεται  ειδικά, η οποία εκχυόμενη επιλεκτικά στις 

συνάψεις αποκαθιστά την επικοινωνία και τη μετάδοση του ομοίου μηνύματος 

από τον ένα στον άλλο νευρώνα.  

 Αυτή ακριβώς η επιλεκτική έκλυση του νευροπομπού ή νευρομεταδότη 

εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη ακόμα και η οποία σύμφωνα με πρότασή 

μας επιτυγχάνεται:  

 Όταν συμπέσει η συχνότητα συντονισμού [ f(σ)]του ηλεκτρικού νευρικού 

κύματος με την ιδιοσυχνότητα [f(ι)] της χημικής ουσίας του νευροπομπού ή 

του νευρομεταδότη [f(σ)=f (i)], όταν δηλαδή υπάρξει  συμμετρία ροών και 

πόρων, σύμφωνα με τον Εμπεδοκλή.  

 Το γεγονός αυτό του συντονισμού αποτελεί φυσικό φαινόμενο και συμβαί-

νει συνήθως όταν ένα όχημα κινείται επάνω σε γέφ υρα, οπότε το υλικό της 

γέφυρας συμπάλλεται με την κίνηση του οχήματος και αν συμβεί η περίπτωση 

του συντονισμού είναι δυνατόν να έχουμε διάρρηξη της γέφυρας  και στην 
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περίπτωσή μας της λειτουργίας των νευρώνων με την έκλυση των νευρομετα-

δοτών στις συνάψεις των νευρικών κυττάρων του εγκεφάλου .  

      Ιδιοσυχνότητα είναι εκείνη η μοναδική συχνότητα που χαρ ακτηρίζει την 

χημική ουσία και η οποία αποκλείει από το πέρασμά της όλες τις άλλες συχνό-

τητες που προσπίπτουν στη χημική αυτή ουσία και επιτρέπει να περάσει από 

μέσα της εκείνη η συχνότητα του περιβάλλοντος η οποία ταυτίζεται με την 

ιδιοσυχνότητά της [f (ι)=f (σ)] .  

 Αυτό το φυσικό γεγονός του συντονισμού μεταφέρεται και στην όλη 

λειτουργία των Όντων, όπως επιδιώκεται να φανεί και στο παρόν άρθρο 4. 

 

γ.- Κύτταρον  

 Το ερέθισμα από το περιβάλλον δεν σταματά, αλλά επεξεργ αζόμενο από 

τον εγκέφαλο μεταφέρεται στα κύτταρα των εκτελεστικών οργάνων του σώμα-

τος είτε προς ρύθμιση του μεταβολισμού τους, είτε προς ρύθμιση και προσαρ-

μογή των γονιδίων για διατήρηση ή μετάλλαξη του είδους .  

       Τελευταία εντείνονται οι έρευνες για την κατανόηση των διεργασιών 

ρύθμισης των λειτουργιών των κυττάρων με βάση τις πληροφορίες των γονιδί-

ων, εκλαμβάνοντας οι ερευνητές -επιστήμονες το κύτταρο ως ένα  βιολογικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή με τα δικά του κυκλώματα, τόσο μάλιστα ώστε η 

νανοτεχνολογία να είναι σε θέση να επιτύχει τη λειτουργία κβαντοκομπιούτερ  

με σύστημα σωματιδίων.  

 Όση πρόοδος όμως κι  αν έχει σημειωθεί στην έρευνα λειτουργίας του 

κυττάρου, ακόμα δεν κατέστη δυνατή να ερμηνευθεί η επ ιλεκτική ενεργοποίη-

ση και ο αποκλεισμός άλλων γονιδίων στην όλη δραστηριότητα του κυττάρ ου 

είτε πρόκειται για την διαίρεσή του είτε για τον μεταβολισμό του είτε για 

αντιδράσεις σε συνθήκες του περιβάλλοντος και οι οποίες δραστηριότητες 

επιτυγχάνονται με κυκλώματα επιλεκτικών, επιδράσεων πρωτεϊνών επί γονιδί-

ων ή και μεταξύ γονιδίων5.  

 Ως προς αυτή την κατεύθυνση της επιλεκτικής λειτουργίας των γονιδίων 

μέσω ρυθμιστικών κωδίκων πρωτεϊνών, σημαντικά συμβάλλει η πρόσφατη 

ανακάλυψη της ερευνητικής ομάδας του καθηγητή Γενετικής κα Ιατρικής στο 

Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, Ιωάννη Σταματογιαννόπουλου,  η οποία προσ-
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διόρισε ομάδα πρωτεϊνών οι οποίες με κώδικες ρυθμίζουν όλες τις διεργασίες 

του κυττάρου, από τις πλέον απλές μέχρι τις πλέον σύνθετες της ανάπτυξης και 

της εξειδίκευσης των κυττάρων.  

 Με τα δεδομένα ότι και το κύτταρο λειτουργεί με βιολογικά η λεκτρονικά 

κυκλώματα εκτιμάται ότι και στην επιλεκτική δραστηριότητα του κυττάρου 

δύναται να συμβαίνει το φυσικό γεγονός της σύμπτωσης της συχνότητας 

συντονισμού [f(σ)] του μηνύματος με την ιδιοσυχνότητα [ f (ι)] της πρωτεΐνης ή 

των γονιδίων  δεδομένου, ότι από έρευνες που έχουν γίνει βρέθηκαν σε διάφορα 

όργανα του σώματος όμοιες χημικές ουσίες αντίστοιχα με αυτές των νευροπ ο-

μπών ή νευρομεταδοτών του εγκεφάλου.  

Μπορούμε λοιπόν να ισχυρισθούμε , ότι και στην επιλεκτική λειτουργία του 

κυττάρου συμβαίνει η εξίσωση: [f (σ)=f (ι)] 

    

δ.-   Γενετική 

Επίσης αυτή η διαλεκτική διαδικασία με το περιβάλλον υπάρχει ακόμα και στο έμβρυ-

ον από τη φάση του ζυγωτού κυττάρου μέσω της ποιότητας ζωής της μητέρας. 

Κι εδώ στις έρευνες του περιβάλλοντος, αλλά και στην αν άπτυξη του εμ-

βρύου της μήτρας, έχουν σημειωθεί σημαντικοί πρόοδοι.  

Αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν τα ερωτήματα :  

- Ενώ η Φύση χρησιμοποιεί τις ίδιες διαδικασίες , πώς έχουμε διαφορο-

ποίηση των ειδών;  

- Ή πώς από το ίδιο κύτταρο της συνεχούς διαίρεσης έχουμε την διαφορο-

ποίηση και την μορφοποίηση των διαφόρων οργάνων του σώματος από τα 

βλαστοκύτταρα;  

      Είναι γεγονός διαπιστωμένο και αναμφισβήτητο , ότι το κύτταρο αποτελεί 

μία αυτονομημένη ζωντανή οντότητα , η οποία λειτουργεί εντός του ενιαίου 

συνόλου του Όντος και επομένως η παραμικρά μεταβολή στην λειτουργία του 

κυττάρου έχει επιδράσεις στο είδος και στη μορφή του ολοκληρωμένου συνό-

λου του Όντος .  

       Αυτή η διαλεκτική επίδραση, όπως έγινε αντιληπτή, είναι αμφίδρομη.  

   Το όλον «Ον» επηρεάζει τη λειτουργία του κυττάρου, αλλά και το κύττα-

ρον επηρεάζει το όλον «Ον».  
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  Επομένως οι μεταλλάξεις συμβαίνουν σ΄ αυτή, τη φάση του εμβρύου από 

την αρχή του ζυγωτού κυττάρου και είναι αποτέλεσμα επιδράσεων του περι-

βάλλοντος και οι οποίες εκφράζονται με τις μεταβολές των σχέσεων των 

γονιδίων.  

  Οι επιδράσεις όμως του περιβάλλοντος εκφράζονται και με σημαντικά 

μηνύματα απ’ ευθείας και από  τις χημικές ουσίες των τροφών και των φαρμά-

κων μέσω των ιδιοσυχνοτήτων.  

  Ως αποτέλεσμα αυτών των επιδράσεων μπορούμε να ισχυρισθ ούμε, ότι 

έχουμε τις μεταλλάξεις της θεωρίας του Κάρολου Δαρβίνου είτε εκφράζονται 

ως διάφορα είδη Όντων είτε διαφοροποιούνται ως διάφορα όργανα του σώμα-

τος (καρδιά, πνεύμονες, στόμαχος, σκελετός κ.λ.π. ) από τα βλαστοκύτταρα.  

   Κι εδώ επομένως στη γένεση των ειδών και των όντων ως ξ εχωριστών 

υπάρξεων, είτε ως μεταλλάξεις σύμφωνα με τη θεωρία του Κάρολου Δαρβίνου 

περί φυσικής επιλογής για την εξέλιξη των ειδών είτε για τη μορφοποιημένη 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Όντος από τα βλαστοκύτταρα, δυνάμεθα να 

επικαλεσθούμε την επιλεκτικότητα της αρχής του συντονισμού της συχνότητας 

των μηνυμάτων [f (σ)] του περιβάλλοντος με την ιδιοσυχνότητα  [f (ι)] των 

γονιδίων του ζυγωτού κυττάρου ή του εμβρύου μετέπειτα.  

   Δηλαδή, μεταβολές στο φυσικό ( κλιματολογικές συνθ ήκες, τροφές κλπ ) 

και στο κοινωνικό ( ποιότητα ζωής ) περιβάλλον διαφοροποιούν τα μεγέθη της 

εξίσωσης [f (σ)=f (ι)] και επομένως διαφοροποιούν και τις επιδράσεις πρωτεϊ-

νών και γονιδίων με συνέπεια την  μετάλλαξη προς την εξέλιξη των ειδών ή και 

προς την μορφοποίηση των βλαστοκυττάρων7 .   

       Επομένως με τις  ανωτέρω σκέψεις δικαιώνεται και ο αρχαίος ΄Έλληνας 

Φιλόσοφος ο Εμπεδοκλής όταν ισχυρίζεται , ότι τα μέλη του σώματος γεννήθη-

καν από τη «μάνα» γη και σύμφωνα με τη φυσική επιλογή συναρμολογήθηκαν 

αρμονικά σ’ ένα ενιαίο σώμα,  όπως δηλαδή συμβαίνει με τα βλαστοκύτταρα 

του εμβρύου, τα οποία και αυτά είναι δυνατόν να διαμο ρφώνονται προοδευτικά 

σε μέλη του σώματος  από τις τροφές και τις κλιματολογικές συνθήκες του 

γεννήτορος περιβάλλοντος.  
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3.- Συμπεράσματα  

 

  Από την παραπάνω ανάλυση φάνηκε καθαρά η αξία των ομοίων και της 

συμμετρίας των ροών του Παρμενίδη και του Εμπεδοκλή ως και των άλλων 

αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων που αποδέχονται την αυτή θεωρία  των ομοίων, 

όπως ο Πλάτων και η εφαρμογή αυτών επί της λειτουργίας των Όντων είτε 

προς διατήρησή τους, είτε για την εξέλιξή τους.  

Κατεδείχθη επίσης, ότι κάθε Ον, δηλαδή κάθε ζωντανή ύπαρξη είναι άρρη-

κτα συνδεδεμένη με το περιβάλλον, τ΄ οποίον δύναται να δ ιαμορφώνει αυτή 

την ίδια την ύπαρξη, έτσι ώστε να μπορεί να λεχθεί:  

Ότι το Περιβάλλον γεννά, το Όν γεννιέται , η Συμπεριφορά απορρέει8  . 

Ακόμα συμπεραίνεται , ότι ο ζωντανός οργανισμός αποτελεί ένα ενιαίον 

Όλον, του οποίου η όλη λειτουργία της ύπαρξής του και της διαιώνισής του  

δύναται ν’ αποδοθεί στους  συντονισμούς των συχνοτήτων των μηνυμάτων του 

περιβάλλοντος [f(σ)] με την βιωμένη ιδιοσυχνότητα [f (ι)] των χημικών ουσιών 

των κυττάρων του ζωντανού οργανισμού [f (σ)=[f (ι)]. 

Από την ορθή αυτή σχέση της εξίσωσης εξαρτάται η διατήρηση, η εξέλιξη 

και η φθορά των ζωντανών οργανισμών.  

Επιβεβαίωση όλων των ανωτέρω αποτελούν οι συντονισμοί συχνοτήτων 

των σωματιδίων του Henri Poincare σε ολοκληρώσιμα και μη ολοκληρώσιμα 

φυσικά συστήματα.  

Αυτούς ακριβώς τους συντονισμούς σε μη ολοκληρώσιμα συστήματα ε-

μπνευσμένα και επιδεξίως χρησιμοποίησε ο Ilya Prigogine για ν’ αποδείξει τη 

θεωρία του για δυναμικά συστήματα, μακριά από την ισορροπία.  

Η πιθανοκρατική τυχαία μη αναστρεψιμότητα, επιτρέπει την αιτιολογία νέ-

ων δομών της ύλης, στηριζόμενη στη φιλοσοφική αρχή του αρχαίου Έλληνα 

Φιλοσόφου Επίκουρου, για τις «κατά παρέγκλιση» τροχιές των ατόμων.  

Επίσης όπως αποδεικνύεται και υποστηρίζεται από τον Ilya Prigogine η 

θεωρία του έχει εφαρμογή στην κλασική και κβαντική Φυσική, ως  επίσης και 

στην Βιολογία9.  

Συμπερασματικά, διατυπώνεται η γνώμη, ότι οι συντονισμοί Henri Poincare 

και τα φυσικά δυναμικά συστήματα μακράν της ισορροπίας του Ilya Prigogine 
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δύνανται να αιτιολογήσουν το σχηματισμό και τις μεταλλάξεις των γονιδίων 

και επομένως τις ασθένειες και την εξέλιξη των ειδών ή των οργάνων σ’ 

επίπεδο σωματιδίων των όντων.  

Δικαίως το κύτταρο θεωρείται ηλεκτρονικός κβαντο -υπολογιστής με σύ-

στημα σωματιδίων.  

Τέλος σαν γενικό συμπέρασμα δύναται να διατυπωθεί η άποψη , ότι συμπο-

ρεύονται συμπαλλόμενες η Φιλοσοφία με την Επιστήμη, με συνέπεια την 

εξέλιξη της Επιστήμης με το πείραμα και τις εφαρμογές της.  

Απλή γεννήθηκε η αλήθεια, απλά υπάρχει και λειτουγεί…! 

        

 

Σημειώσεις- Σχόλια 

 

1,2 Παρμενίδης. Εισαγωγή- Μετάφραση- Σχόλια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. 

Εκδόσεις Κάκτος. Αθήνα 2000  

 α. Μαρτυρία 51, Κηνσωρινός 4,7.8 Σελίδα 69 Περί μελών του σώματος.  

 β. Μαρτυρία 46. Θεόφραστος. Αισθήσεις–Αισθητά. 1κ.ε. Σελίδα 65. Μαρτυ-

ρία 47 Αέτιος IV 9,6 Σελίδα 67 . Περί ομοίων και συμμετρίας πόρων στις αισθή-

σεις. 

- Εμπεδοκλής. Μετάφραση- Σχόλια Φιλολογική Ομάδα Κάκτου. Εκδόσεις Κά-

κτος. Αθήνα 2000  

α. Μαρτυρία 72. Αέτιος 19,5 Σελίδες 99-101 Απόσπασμα 21 Συμπλίκιος 

Φυσικά. 159,13 Σελίδες 155-157 Απόσπασμα 61. Αιλιανός. Περί Ζώων Ιδιότητες 

ΧVII 29 Σελίδα 181. Απόσπασμα 62 Σιμπλίκιος Φυσικά 381,29. Αριστοτέλης. 

Φυσικά Β8 199b7 Σελίδα 183 Απόσπασμα 57. Σιμπλίκιος. Ουρανός 586,29. 

Σελίδα 177 Απόσπασμα 60. Πλούταρχος. Προς Κωλώτη. 28 1123 Β. Σελίδα 179 

Απόσπασμα 57.Αριστοτέλης . Περί Ουρανού Γ2 300b25.Σελίδα 179. Απόσπασμα 

58. Σιμπλίκιος. Ουρανός. 587,18. Σελίδα 179. Απόσπασμα 97. Αριστοτέλης. 

Περί ζώων, Μορίων. Α1 640α 18. Σελίδα 205 Απόσπασμα 59. Σιμπλίκιος. 

Ουρανός 587,18. Σελίδα 179. Απόσπασμα 96. Σιμπλίκιος .Φυσικά. 300,19. 

Σελίδα 203. Απόσπασμα 96. Αριστοτέλης Περί ψυχής Α5. 410α 1. Σελίδες 203-

205. Όλα τα ανωτέρω περί μελών του σώματος.  
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 β. Μαρτυρία 86. Θεόφραστος. Αισθήσεις 1κ.ε. (1). (24). Σελίδες 113 -131. 

Μαρτυρία 87 Αριστοτέλης. Περί Γενέσεως και Φθοράς. Α8. 324b26. Σελίδες 

131. Απόσπασμα 84. Αριστοτέλης. Περί Αισθήσεων 2.437b 23, Σελίδες 195-199. 

Όλα τ΄ ανωτέρω περί αισθήσεων.  

 3. Γεωργία Νικητοπούλου Μαράτου. Βασική Φυσιολογία. Επ ιστημονικές 

Εκδόσεις. Γρηγόριος Κ. Παρισιανός. Αθήνα 1984.  

     -  John Briggs και F. David Peat. Ο Ταραγμένος Καθρέπτης. Το Μεγάλο 

Κύμα. Σελίδες 123-139. Για το «Σολιτόνιο».  

Μετάφραση Νίκος Κωνσταντόπουλος. Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1991.  

4. Άρης Διαμαντόπουλος. Εφαρμογές της Φυσικής στη Νευροεπιστήμη. Φυ-

σιολογία Εγκεφάλου. Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων .Τόμος 35. Τεύχη 

5-6-. Σεπτέμβριος- Δεκέμβριος 2001.  

-  Άρης Διαμαντόπουλος. Η Φυσική στην Βιολογία. Το Θαύμα και το Αγαθό 

της Ζωής. Ο Εγκέφαλος. Σελίδες 33-45. Αυτοέκδοση. Ναύπακτος 2008.  

 5. Nicholas Wade. The Νew York Time. Κύτταρο: Ένας Μικρός Υπολογιστής. 

Εφημερίδα Καθημερινή. Σελίδα 28. Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2002.  

–  Ιωάννα Σουφλέρη. Ερευνητές Άκουσαν Συνομιλίες Κυττάρων. Εφημερίδα 

Βήμα. Σελίδα Α60. Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2002.  

     6.  Χρήστος Παπαδημητρίου. Το Κβάντο, το DNA και το Πηδάλιο. Εφημερίδα 

Βήμα–Science . Σελίδες 4-5. Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2003.  

    -  Ασπασία Δασκαλοπούλου.  Κώδικας μέσα στον Κώδικα του DNA . Εφημερίδα 

Καθημερινή. Σελίδα 28. Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014.  

    7. J. Madeleine Nash-Time. Παρατηρώντας τη Ζωή Μέσα στη Μήτρα. Το 

Προγεννητικό Περιβάλλον. Εφημερίδα Καθημερινή. Σελίδες 1-3 και 1-4. 24 

Νοεμβρίου 2002.  

 8. Άρης Διαμαντόπουλος . Εγκυκλοπαίδεια Ψυχολογίας.  1ος Tόμος. Προσωπι-

κότητα. Έκδοση 2001. 2ος  Τόμος. Περιβάλλον 3ος Τόμος Συμπεριφορά. Ανέκδο-

τοι. Στους τόμους αυτούς,  πέραν των ψυχολογικών θεμάτων, επιδιώκεται να  

δειχθεί , ότι το περιβάλλον έχει καταγραφεί στην φύση της προσωπικότητας, ως 

φυσικός και επίκτητος χαρακτήρας,  η σύνθεση των οποίων αποτελεί  τη συμπερι-

φορά του προσώπου. 
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    9.  Ilya Prigogine. Το Τέλος της Βεβαιότητας. Μετάφραση Στ. Μαρουλάτος. 

Επιστημονική επιμέλεια Ιωάννης Αντωνίου, Εκδόσεις Κάτοπτρο. Αθήνα 1997.  

  

 

 

  

 

 

 

 


