ΑΤΟΜΩΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΙΣ Γ:
Ἡ διάσπασις τοῦ ἠχητικοῦ ἀτόμου (Ἒχει ἀρχίσει!)
ὑπό Κοσμᾶ Μιλτ. Μαρκάτου, καθηγητοῦ.ΤΕΙ,
ἱδρυτοῦ τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας (ΤΕΙ Λαρίσης 1976)
(kmmarkatos@gmail.com – www.hellenes-markatos.gr)
Διά τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας:
(Α) Ἡ διάσπασις τοῦ ὑλικοῦ ἀτόμου (ἀνόργανος ὓλη - ἂτομον) προεβλέπετο (ἒχει δημοσιευθῆ)!
(Β) Ἡ διάσπασις τοῦ γενετικοῦ ἀτόμου (ὀργανική ὓλη –DNA) προβλέπεται (ἒχει δημοσιευθῆ)!Ι
(Γ) Ἡ διάσπασις τοῦ ἠχητικοῦ ἀτόμου (ἂναρθρος φθόγγος) προβλέπεται!
(δ) Ἡ διάσπασις τοῦ φωνητικοῦ ἀτόμου (ἒναρθρος φθὀγγος) μή ἑρμηνευόμενον!
(ε) Ἡ διάσπασις τοῦ κοινωνικοῦ ἀτόμου (ἂνθρωπος) προβλέπεται (ἒχει δημοσιευθῆ)!
(f) Ἡ διάσπασις τοῦ χρονικοῦ ἀτόμου (χρόνος - ;;;) μή ἑρμηνευόμενον!
[βλέπε Μαρκᾶτος: www.hellenes-markatos.gr/ἂρθρα]
Σημειώσεις0: Ἡ χρῆσις τοῦ πληθυντικοῦ ἀριθμοῦ «διασπάσεις ἀτόμων» καί ὂχι τοῦ ἑνικοῦ
«διάσπασις ἀτόμου» εἶναι θέσις τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας (ἀλλά καί τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης)
[βλέπε καί «Ἐπεξήγησις τοῦ Ὁρισμοῦ»], κατά τήν ὁποίαν δέν ὑπάρχει εἰδοποιός διαφορά μεταξύ τῶν «διαφὀρων» ἀτόμων, ἀλλά ὃλαι αὐταί αἱ μορφαί ἀνάγονται εἰς τήν αὐτήν ἒννοιαν, εἰς
τό αὐτό ἂτομον.

Ζ1 - Ὁ ὁρισμός τοῦ ἀτόμου:
Εἷς ὁρισμός (καί ἲσως ὁ ὁρισμός) ἒχει δημοσιευθῆ εἰς τό Α τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ ΠΑΜΜΕΓΑΣ, ἐν τῆ προσπαθεία μου νά διερευνήσω τὀ «Πῶς νοεῖται ἡ σχέσις γράμματος – λέξεως - ἀριθμοῦ» [βλέπε: Μαρκάτος Βιβλιογραφία(1)]:
«Άτοµον είναι το τέρµα µιας φυσικής διαδικασίας, στην οποίαν λαµβάνουν µέρος
υποατοµικές ή υποστοιχειώδεις οντότητες υπό καθορισµένη αναλογία και αυστηρά διάταξη και από την οποία διαδικασία αναδύεται ένα όν (κάθε είδος ατόµου από τα ανωτέρω), που θεωρείται η ελαχίστη οντότης (µονάς) διά την δηµιουργία συνθετωτέρων
µορφών (µορίων και ενώσεων, ἱστών, ονοµάτων και λέξεων, ηθικής οµάδος και κοινωνίας, µουσικής συνθέσεως, διαρκείας ή χρόνου)».
Ζ2 - Ἐπεξήγησις τοῦ ὁρισμοῦ:
Πᾶσα διάσπασις νοεῖται ὑπό τῆς Φύσεως, ὂχι ὑπό τοῦ ἀνθρώπου - ὁ ὁποῖος δύναται νά
παρεμβαίνη εἰς τά μέρη της μόνον, διότι ἡ διαμόρφωσις τοῦ ἀτόμου ὑπ’ αὐτῆς ἀποτελεῖ
μονόδρομον κίνησιν, καί δέν ἒχει ουδένα λόγον νά τό διασπάση, ἐκτός ἐάν ἐξ αίτίας
εἰδικῶν συνθηκῶν (μεγάλαι γεωλογικαί ἀναστατώσεις, κ.α.) συσσωρευθῆ ἐπί τοῦ αὐτοῦ
σημείου τῆς γῆς μέγας ἀριθμός ἀτόμων σχασίμου ὓλης (π.χ., ἂτομα οὐρανίου), ἐξισούμενος μέ τόν κρίσιμον ἀριθμόν [βλέπε Ζ4].
Οὓτω δίδεται τελική ἀπάντησις εἰς ὃσους ἐπιστήμονας «ψέγουν» τόν Λεύκιππον καί τόν
Δημόκριτον, οἱ ὁποῖοι δῆθεν δέν διεῖδον τήν δυνατότητα διασπάσεως τοῦ ἀτόμου τῆς ὓλης
ὑπο τοῦ ἀνθρώπου τόν 20όν αιῶνα. Ἀλλά καί ἡ δυνατότης αὐτή (ἡ διάσπασις τοῦ ἀτόμου
ὑπό τοῦ ἀνθρώπου) προβλέπεται ὑπό τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης: ἡ πρώτη σημασία τοῦ «ἂτομος» εἶναι «ὁ μή τμηθείς» (αὐτός πού δέν ἒχει ἀκόμη τμηθῆ, διαιρεθῆ), ἂρα εἶναι δυνάμει τομός, διαιρετός [βλέπε Παραπομπαί(1).Ι].
Ὁ ὁρισμός οὗτος ἀναφέρεται ἐπί παντός χώρου τοῦ ἐπιστητοῦ [ὓλη ἀνόργανος (ἂτομον
τῆς ὓλης), ὓλη ὀργανική (ἂτομον DNA), ἦχος (ἂναρθρος φθόγγος), φωνή (ἒναρθρος
φθόγγος), κοινωνία (συλλογικόν ἂτομον), χρόνος (ἂτομον τοῦ χρόνου), καί δύναται νά
ταυτισθῆ μέ τούς ἀντιστοίχους τοῦ ὀνόματος (λέξεως) «στοιχεῖον, τούς ὁποίους ἒχουν διατυπώσει οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες φιλόσοφοι [βλέπε Παραπομπαί(2)].
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Ζ3 - Ἡ Γνωμονική Ἀκολουθία (ΓΑ):
Ἡ πρόβλεψις διασπάσεως τοῦ ἀτόμου (παντός εἲδους ἀτόμου ἐκ τῶν ἀνωτέρω) πρόέκυψεν ἐκ τῆς ἀνακαλυφθείσης (ΓΑ) ][βλέπε Παραπομπαί(3)], ἡ ὁποία ἱκανοποιεῖ τήν «Σχέσιν
Χρυσῆς Τομῆς Φ»:
[... (203), ΓΕΝΟΣ (328), ATOMON (531), ... (859), ...] (4)
ΑΤΟΜΟΝ / ΓΕΝΟΣ = 531 / 328  Φ
(ἡ Χρυσή Τομή Φ, ὁ Μέσος καί Ἂκρος Λόγος τῶν Ἑλλήνων Φ, ὁ Συντηρητής τὴς Διαλεκτικῆς, τῆς Συνεχείας, τῆς Ὁμοιότητος τῶν Ὂντων, ἡ Παγκόσμιος Σταθερά Φ!).

Ἀφοῦ λοιπόν τό «γένος» εἶναι διαιρετόν, τό ἲδιον συνεπάγεται καί διά κάθε ὁμοίαν μορφήν του ἐν τῆ γνωμονικῆ ἀκολουθία, δηλαδή διά τό «ἂτομον».
Τοιουτοτρόπως, τό ἂτομον εἶναι δυνάμει διαιρετόν, ἀποτελεῖται ἐξ εἰδῶν, ἐκ τῶν ὁποίων
συνεστήθη (ὑποατομικαί ὀντότητες) καί τά ὁποῖα ἀποδίδει κατά τήν διάσπασίν του, τήν
διαίρεσίν του ὑπό τοῦ ἀνθρώπου.
Ζ4 - Ὁ κρίσιμος ἀριθμός τῶν διασπάσεων:
Ἡ διάσπασις ἑκάστου εἲδους ἀτόμου εἶναι ἀρρήκτως συνδεδεμένη μέ τήν κρίσμον μᾶζαν
ὴ, ἐναλλακτικῶς, μέ τόν κρίσιμον ἀριθμόν ἀτόμων: ἡ διάσπασις τότε μόνον γίνεται, ὃτε τό

πλῆθος τῶν συνεχῶς συσσωρευομένων ἀτόμων ἐξισωθῆ μέ αὐτόν τόν κρίσιμον ἀριθμόν:

1. Εἶναι τά πρωτόνια, τά νετρόνια καί τά ἠλεκτρόνια, κ.α., πού ἀνεκαλύφθησαν τόν 20ον
αἰῶνα, κατά τήν διάσπασίν του (ἀτομική ἐνέργεια) διά τήν Α περίπτωσιν.
2. Εἶναι τά ἀρχέγονα ἀνόργανα καί ὀργανικά στοιχεῖα διά τήν Β περίπτωσιν.
2.1. Εἶναι τό νέον εἶδος, τό ὁποῖον θά δημιουργήση ἡ Φύσις, ἀφοῦ προηγουμένως αὐξήση τό πλῆθος τοῦ προϋπάρχοντος εἲδους (π.χ. τό πλῆθος τῶν δεινοσαύρων πρός ἐξαφάνισιν) οὓτως, ὣστε τό πλῆθος αὐτό νά φθάση τόν κρίσιμον ἀριθμόν διά τήν ε περίπτωσιν.
Ζ5 - Ὁ Ἀθροιστικός Νόμος (ΑΝ)
Ἡ διάσπασις παντός εἲδους ἀτόμου εὗρεν τήν πλήρη ἐφαρμογήν τοῦ Ἀθροιστικοῦ Νόμου (ΑΝ) τῆς θεωρίας, ὁ οποῖος συνδέει τήν στερητικήν μορφήν τοῦ ὂντος ΑΛ (τό Α=1
εἶναι ἐνεργεία στερητικόν, καί Λ τό ὂν) μετά τῆς ἀθροιστικῆς μορφῆς του ΑΛ (τό Α=1 εἶναι
δυνάμει ἀθροιστικόν):
ΑΛ = Α+Λ  (A+Λ)  Λ
ΑΤΟΜΟΝ  Α+ΤΟΜΟΝ  (Α+ΤΟΜΟΝ)  TOMON
(ὃπου Λ τό ὂν ΤΟΜΌΝ, καί Α+Λ ἡ στερητική του μορφή ΆΤΟΜΟΝ)

Ὁρισμός τοῦ ΑΝ: Μέγα ἂθροισμα τῶν στερητικῶν μορφῶν τοῦ ὂντος καί ὑπό συνθήκας
ἰσοδυναμεῖ ἐν τῶ ὁρίω μέ τό ἲδιον τό ὂν.
Ἑρμηνεία1: Τό ἓν ἂτομον δέν τέμνεται, δέν διαιρεῖται ἀπό μόνον του (ὑπό τῆς Φύσεως),
τά πολλά ὃμως καί ὑπό συνθήκας (τό ἀθροιστικόν σύµβολον «Σ») καί ὃτε τό πλῆθος των
φθάση τόν κρίσιμον ἀριθμόν (τόν καθωριζόμενον ὑπό τῆς Φύσεως), καί τέμνονται (διαιροῦνται, διασπῶνται) καί τέμνουν, παράγοντα τήν ἀντίστοιχον καί κατ’ εἶδος ἐνέργειαν.
Τό γενικόν διάγραμμα
διασπάσεων και ἀνασυνθέσεων τοῦ ἀτόμου

Πλαίσιον0
1. Ἐξ ἀριστερῶν πρός τά δεξιά: Τό ἂτομον (ὑλικόν, γενετικόν, ἠχητικόν, φωνητικόν, συλλογικόν
καί χρονικόν), διαιρεῖται (διάσπασις) εἰς τά ὑποατομικά στοιχεῖα του, εἰς τά ἐξ ὧν συνεστήθη!
2. Ἐκ δεξιῶν πρός τά ἀριστερά: Τά ὑποατομικά στοιχεῖα, ἑνοῦνται πρός ἀνασύνθεσιν καί διαμόρφωσιν τοῦ ἀτόμου, ἐκ τῶν ὁποίων αὐτά παρήχθησαν κατά τήν διάσπασιν!
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Ζ6 - Οἱ Διόσκουροι Ζῆθος καί Ἀμφἰων
κτίζουν τά τείχη τῶν Θηβῶν μέ τήν δύναμιν τῆς μουσικῆς!
Μία ἐκπληξις! Κατά τήν ἒναρξιν συγγραφῆς τῆς παρούσης τριλογίας «Ἀτόμων Διασπάσεις»,
ἡ δυνατότης διασπάσεως τοῦ ἀνάρθρου φθόγγου (τοῦ ἀτόμου τοῦ ἢχου) ἐχαρακτηρίσθη ὡς
«προβλέπεται».
Ὃμως, ἐδῶ καί ἐννέα μῆνες περίπου (ἀρχαί 2017), τό «προβλέπεται» ἒχει μετατραπῆ εἰς «ἡ
πρόβλεψις ἒχει ἀρχίσει νά πραγματοποιεῖται»: Βρετανοί ἐπιστήμονες τῶν πανεπιστημίων

Μπρίστολ καί Σάσεξ ἢρχισαν νά ἐπαληθεύουν τόν μύθον τῶν διδύμων ἀδελφῶν Ζήθου καί
Ἀμφίονος: Χρησιμοποιήσαντες συστοιχίας πολλῶν ἠχείων, παρήγαγον ἠχητικά κύματα ὡρισμένης ἐντάσεως, τά ὁποῖα ἠδύναντο - ἐξ ἀποστάσεως καί ἂνευ ἐπαφῆς - νά ἓλκουν, νά
ἀνυψώνουν, νά στρέφουν καί νά καθιστοῦν μικρά ἀντικείμενα αἰωρούμενα.

Λέγεται ὃτι τά παραγόμενα ἠχητικά κύματα δημιουργοῦν ἑλκτικήν άκτῖνα ἢχου. ἡ ὁποία περιβάλλει τό ἀντικείμενον καί παράγει πεδίον ἑλκτικῆς δυνάμεως [βλέπε: Nature Communications].
 Δέν δίδεται ὂμως οὐδεμία ἐξήγησις ἢ ἑρμηνεία διά τό πῶς αὐτό γίνεται. διά τό ἐάν τό
ἀποτέλεσμα ὀφείλεται ἀποκλειστικῶς εἰς τόν ἦχον ἢ εἰς τήν ὓπαρξιν καί ἀνάδυσιν «κρυπτομένων σωματιδίων».
Πλαίσιον1
Σημειώσεις1: Μία καινοτομική προσέγγισις θά ἐπιχειρηθῆ ἀργότερον ἐν τῶ παρόντι [βλέπε Ζ13/ ΓΑ2.1
και ΓΑ2.2./Ερμηνεῖαι6,7].

Έν τῆ Λεξαριθµικῆ Θεωρία κάθε μυθολογική πηγή ἀντανακλα ἓν ἢ περισσότερα πραγµατικά γεγονότα - καί εἰς τήν περίπτωσιν τῶν Θηβῶν - ἡ πληροφορία ἀντανακλᾶ κάποιαν μακρυνήν ἐποχήν, κατά τήν ὁποίαν οἱ Ἓλληνες ἠδύναντο νά χρησιμοποιοῦν
τήν ἐνέργειαν, πού ἐκλύεται ἐκ τῆς διασπάσεως τοῦ ἀνάρθρου ἀτόμου τῆς μουσικῆς (τοῦ ἀνάρθρου φθόγου) διά τήν ἀποκόλλησιν ὀγκολίθων ἐκ τῶν ὀρέων, τήν ἀνύψωσιν, τήν μεταφοράν, τήν ειδικήν διαμόρφωσιν, τήν περιστροφήν καί τήν ἐναπόθεσιν αὐτῶν εἰς τήν κατάλληλον θέσιν (κτίσιμον) [βλέπε: Μαρκᾶτος Βιβλιογραφία(2)].
Ὁ ἠχοβόλος [βλέπε Βιβλιογραφία(7)]

Πλαίσιον1.1
Ἠχοβόλος ἐλεγχομένης καί μή ἐλεγχομένης ἐνεργείας

Σημειώσεις2: Τό «σάλπιγγες» εἰς τόν ἠχοβόλον ἠμπορεῖ ν’ ἀντικατασταθῆ μέ τό «ἠχητικαί πηγαί».

Οἱ δίδυµοι ἀδελφοί, Ζῆθος καί Ἀµφίων, ἐν τῆ Ἑλληνικῆ μυθολογία ἀναφέρονται ὡς υἱοί
(κοῦροι) τοῦ Διός καί τῆς Ἀντιόπης (κόρης τοῦ Ἀσώπου ἢ τοῦ Νυκτέως) καί συνδέονται µέ
τά τείχη τῆς πρωτοϊδρυθείσης πόλεως τῶν Θηβων ἐν Βοιωτία (ἡ ἳδρυσις τῆς ὁποίας χάνεται εἰς
τά βάθη τοῦ χρόνου, πρίν ἀπό τόν κατακλυσµόν του Δευκαλίωνος, πιθανόν 5000 - 12000
π.Χ., περίπου).
Τά τείχη ἐπανιδρύθησαν ὑπό τοῦ Κάδμου (ὂχι τοῦ πρώτου), ἐλθόντος µετά τῶν Ἑλλήνων
Φοινίκων ἐκ τῆς Φοινίκης τῆς Ἠπείρου (ἓν µέρος τῶν ἀπογόνων τοῦ πρώτου Κάδµου ἠμπορεῖ
νά ἦλθεν καί ἐκ τῆς Φοινίκης τῆς Ἀσίας (Λίβανον), ἀποικίαν τῆς ὁµωνύµου ἠπειρωτικης, χιλιάδας χρόνια µετά τόν κατακλυσµόν, οἱ ἀπόγονοι τοῦ ὁποίου ἐκ τῶν Θηβῶν εἶχον καταφύγει εἰς τήν Ἢπειρον, λόγω τοῦ κατακλυσμοῦ.
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Κατά τήν παράδοσιν, ὁ µέν Ζῆθος διέθετε κυκλώπειον δύναµιν, ἀφοῦ διά τῆς δυνάµεώς του ἀπέσπα τεραστίους ὀγκολίθους ἐκ τῶν γειτονικῶν ὀρέων καί µετέφερεν αὐτούς
είς τόν χῶρον τῆς περιτειχίσεως (ήχοβόλος μή ἐλεγχομένης ἐνεργείας), ὁ δέ Ἀµφίων ἐτοποθέτει καί συνηρµολόγει αὐτούς ὑπό τούς µαγευτικούς ἢχους τῆς µουσικῆς τῆς κιθάρας
του (ήχοβόλος ἐλεγχομένης ἐνεργείας).
Κατά τήν γνώµη µου, οἱ ∆ιόσκουροι Ἀµφίων καί Ζῆθος διέθεταν δύο βασικούς τύπους
ἠχοβόλων:
I. Ἠχοβόλον µή ἐλεγχοµένης ὑποηχητικής ἐνεργείας (σύντριψις καί ἀπόσπασις ὀγκολίθων ἐκ τῶν συμπαγῶν βράχων τῶν ὀρέων – προσωποποιηθέντα εἰς τόν Ζῆθον,
II. Ἠχοβόλον ἐλεγχοµένης ὑποηχητικῆς ἐνεργείας (ἁπλῆ προωστική συσκευή διά
τήν µεταφοράν τῶν ὀγκολίθων εἰς τόν χῶρον τοῦ κτισίματος τῶν τειχῶν) καί σύνθετον
προωστικήν µηχανήν διά τήν µεταφοράν, τήν λείανσιν, τήν διαμόρφωσιν εἰς τό ἐπιθυμητόν σχῆμα καί μέγεθος καί τήν συναρµολόγησιν αὐτῶν ἐπί τῶν ἀνεγειροµένων τει-χῶν
τῆς πόλεως – προσωποποιηθέντα εἰς τόν Ἀμφίονα.
Ζ7 - Ἡ καταστροφή τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς
Σχετικόν εἶναι καί τό ἀναφερόμενον εἰς τήν καταστροφήν τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς ὑπό
τούς ἢχους τῶν σαλπίγγων ὑπό τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ:
Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ διεδέχθη τόν «Αἰγύπτιον» Μωυσῆν εἰς τήν ἡγεσίαν τῶν ἐκδιωχθέντων ἐξ Αἰγύπτου Ἰσραηλιτῶν καί ἑποµένως ἐξ αὐτοῦ ἐγνώριζε τήν δύναµιν τοῦ ἢχου ὑπό καταλήλλους συνθήκας εκπεµποµένου. Ὁ Μωησῆς ὑπῆρξεν ἀνώτερον θρησκευτικόν στέλεχος (ἱερεύς τῆς Ἡλιουπόλεως)
καί κατά συνέπειαν εἶχε μυηθῆ εἰς τάς τεχνικάς και τεχνολογικάς γνώσεις τῶν Ἑλλήνων Κρητῶν, οἱ
ὁποῖοι ἢδη ἀπό τοῦ 2200 π.Χ. περίπου ἢρχισαν νά ἀνασυγκροτοῦν (ἐπανασυγκροτοῦν) τό αἰγυπτιακόν
κράτος κατά πᾶσαν ἒννοιαν (διοίκησις, στρατός, θρησκεία, τεχνικά ἒργα καί µεγαλιθικαί οἰκοδομαί (πυραµίδες). Οἱ πρῶτοι ἀποικισµοί τῆς Ἂνω Αἰγύπτου (περιοχή Θηβῶν, Λοῦξορ) ἐπραγµατοποιήθησαν
ὑπό τῶν Ἑλλήνων (κυρίως Ἀργειτῶν) µέσω τῆς σηµερινῆς Λιβύης, ἀπό τοῦ ἒτους 4500 π.Χ. καί πέραν, περίπου. Τότε ἡ Κάτω Αιγυπτος (περιοχή ποταµοῦ Νείλου) ἦτο κατακλυσµένη ὑπό ποταµικῶν
(ποταµίων – Νεῖλος) καί θαλασσινῶν ὑδάτων (Μεσόγειος Θάλασσα). Οἱ Ἓλληνες ἀποικισταί ἒφερον τά
ὀνόματα Ὦρος (Horus ἢ Hores) καί Ρά ἠ Ρέ, εἶχον δέ καταφύγει ἐκεῖ μετά τόν κατακλυσμόν τοῦ Δευκαλίωνος [βλέπε: Φουράκης Βιβλιογραφία(3) καί Μαρκᾶτος Βιβλιογραφία(4)].

Ζ8 - Ὁ ἦχος καί τό φῶς εἶναι ὁμοίας φύσεως;

Ζ8.1 - Ἠχόνιον, τό σωματίδιον τοῦ ἢχου!

 Ἡ «ὁμοία φύσις» ἐξάγεται ἐκ τῆς «Σχέσεως Ισοψηφίας» τῶν ὀνομάτων (λέξεων) ἀκοή
(οὖς, αὐτί, ἦχος) καί γλήνη (κόρη ὀφθαλμοῦ, ὀφθαλμός):
ΑΚΟΗ = ΓΛΗΝΗ = 99:

(«Ἰσοψηφία ἐννοιῶν» σημαίνει «τομή ἐννοιῶν», δηλαδή οἱ ἒννοιες τέμνονται (ὃπως δύο τεμνόμενοι κύκλοι) καί ὡς ἐκ τούτου μοιράζονται κοινάς ἰδιότητας (εἶναι ἡ τομή τῶν κύκλων).

 Ἡ λέξις «ἠχόνιον» εἰσήχθη εἰς τό σύγγραμμά μου [βλέπε Μαρκᾶτος Βιβλιογραφία(5)],
ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀνακαλυφθείσης ἀμοιβαίας φυσικῆς σχέσεως ἢχου καί φωτός,
 Τά πορίσματα αὐτά τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας (ἐκτός τοῦ τρίτου) δέν ἒχουν διατυπωθῆ - ἐξ ὃσων γνωρίζω - ὑπό τῶν είδικῶν ἐπιστημῶν.

Πλαίσιον2

Ἐξ ὃλων τῶν (1., 2., 3., 4.) πορισμάτων συνεπάγεται ἡ ὁμοία φύσις τοῦ ἢχου μετά τοῦ
φωτός, καί συγκεκριμένως:
 Ἐκ τοῦ 1ου συνεπάγεται ὃτι ἀμφότερα τά φυσικά μεγέθη ἢχος καί φῶς ὑπόκεινται εἰς
διήθησιν (μέσω τοῦ ὠτός καί τοῦ ὀφθαλμοῦ, ἀντιστοίχως), ἡ λειτουργία τῆς ὁποίας προϋ4

ποθέτει ὓπαρξιν σωματιδίου ὓλης (τό ἠχόνιον διά τόν ἢχον, τό φωτόνιον διά τό φῶς). Ἂρα
καί ὁ ἢχος εῖναι δισυπόστατος (κῦμα καί σωματίδιον), ἐν ἀντιθέσει πρός τάς εἰδικάς ἐπιστήμας, αἱ ὁποῖαι θεωροῦν τόν ἢχον μόνον κυματικῆς μορφῆς.
 Ἐκ τοῦ 2ου συνεπάγεται – λόγω τῆς ὁμοίας φύσεως - ὃτι ἀφοῦ ὁ ἦχος ἀπαιτεῖ μέσον διά
τήν διάδοσίν του (ὁ ἀήρ), τό ἲδιον πρέπει νά ἰσχύη καί διά τό φῶς, ὡς ἒχει διατυπωθῆ καί
ὑπό τοῦ Ἀριστοτέλους [βλέπε ἀκολούθως «Πλαίσιον3].

Πλαίσιον3

 Ἐκ τοῦ 4ου συνεπάγεται ὃτι καί ὁ ἦχος καμπυλώνεται:

Ἡ καμπύλωσις τοῦ ἢχου προϋποθέτει, (α) ὃτι καί αὐτός εἶναι καί σωματιδιακῆς μορφῆς
καί (β) ὃτι αὐτός δύναται, ὑπό συνθήκας ἐνδεχομένως, νά κινηθῆ μέ τήν ταχύτητα τοῦ
φωτὀς.
Σημειώσεις3:
I. Ἡ ἠχορύπανσις, λόγω τῆς διηθήσεως τῶν σωματιδίων τοῦ ἢχου (ἠχονίων), εἶναι κυριολεκτική καί ὂχι ...
θορυβώδης, Περαιτέρω, δυνάμεθα νά ὁμιλῶμεν καί διά «φωτορύπανσιν» (διήθησις φωτονίων),
II. Ἠ ἐπιστήμη δέν δέχεται τήν ὓπαρξιν μέσου διά τήν διάδοσιν τοῦ φωτός. Ἡ ταχύτης ἐν τῶ κενῶ εἶναι
περίπου 300 000 χιλιόμ. ἀνά δεύτερον λεπτόν τῆς ὣρας. Μέ τό «κενόν» ἐννοεῖται ἡ μή ὓπαρξις αέρος,
συμβατικὴς ὓλης καί συμβατικῆς ἐνεργείας.
Παλαιότερον η ἐπιστήμη ἐδέχετο τήν ὓπαρξιν τοῦ αἰθέρος, ἀλλά μετά τό πείραμα τῶν Νίκολσον Μόρλεϋ (1887) καί κυρίως μετά τήν διατύπωσιν τῆς εἰδικῆς θεωρίας τῆς Σχετικότητος ὑπό τοῦ Ἀϊνστάιν
(1905) ὁ αἰθήρ κατηργήθη. Ἐπανῆλθεν ὃμως ὒστερον ἀπό δέκα ἒτη ἀπό τόν ἲδιον τόν Ἀϊνστάιν διά τῆς
Γενικῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητος.
Σήμερον (2009 - 2017), ἐξ αἰτίας τῶν ἀδιεξόδων, τῶν ἀποριῶν καί τῶν «ἀναιτίων ἀποτελεσμάτων» τῆς
Κβαντομηχανικῆς, φαίνεται ὃτι ὁ αἰθήρ ἒπανέρχεται [βλέπε καί Μαρκᾶτος Βιβλιογραφία (8)] .
III. Ἂς προβληματισθοῦν οἱ εἰδικοί ἐπιστήμονες, μήπως τό «κενόν» δέν εῖναι καθόλου κενόν. Μήπως
αὐτό πληροῦται ὑπό τῆς κατά 96% περίπου (τῆς συνολικῆς ὓλης καί ἐνεργείας τοῦ σύμπαντος) σκοτεινῆς ὓλης καί σκοτεινῆς ἐνεργείας (μή μετρησίμων καί μή ἀνιχνευσίμων). Μήπως αἱ τελευταῖαι ἀποτελοῦν
ἐναλλακτικάς ὀνομασίας διά τήν αἰθερικήν ὓλην καί τήν αιθερικήν ἐνέργειαν, ἀντιστοίχως, ἢ παράγονται
ἐκ τοῦ πανταχοῦ παρόντος καί πληροῦντος τό σύμπαν αἰθέρος δι’ ἀμφιδρόμων εἰδικῶν μεταλλακτικῶν
καί μετασχηματιστικῶν διαδικασιῶν.
IV. Οἱ ἀρχαῖοι Ἓλληνες φιλόσοφοι καί μαθηματικοί ὃμως - μόνον διά τῆς λογικῆς, τοῦ νοός καί τοῦ
στοχασμοῦ - καί τήν ὓπαρξιν τοῦ φωτονίου συνέλαβον, καί τήν ὓπαρξιν μέσου διά τήν διάδοσιν τοῦ φωτός προέβλεψαν [βλέπε «Σημείωση» ἐντός τοῦ Πλαισίου 3 / [βλέπε Μαρκᾶτος Βιβλιογραφία (5) / καί Βιβλιογραφία (6)].

Ζ9 - «Ἠχόνιον», τό «σκοτεινόν» σωματίδιον: Ἀναδύεται ἐκ τοῦ αἰθέρος
Εἰς τάς διασπάσεις τῶν ἀτόμων τῆς ἀνοργάνου καί ὀργανικῆς ὓλης (τό ἂτομον καί τό
DNA, ἀντιστοίχως) γνωρίζομεν τά ὑποατομικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα διεμόρφωσαν αὐτά καί
τά ὁποῖα ἀποδίδονται καθ’ ἑκάστην διάσπασιν.
Εἰς τήν περίπτωσιν ὃμως τοῦ ἀτόμου τοῦ ἢχου (τοῦ φθόγγου, ἀνάρθρου καί ἐνάρθρου),
ποῖα ὑποατομικά στοιχεῖα (ὑποφθογγικά) διεμόρφωσαν αὐτό, τά ὁποῖα θά ἀποδοθοῦν κατά τήν διάσπασιν;
Ὁ ἀριθμός 328 (γένος) παράγει δύο Γνωμονικάς Άκολουθίας (ΓΑ), (1) τήν κυρίαν (τήν ἢδη
ἐξετασθεῖσαν ἀνωτέρω) καί (2) τήν συμπληρωματικήν της - ἡ ὁποία συνεξετάζεται μετά τῆς
κυρίας - ἐνεργῶν οὓτω ὡς συνδετικός κρίκος μεταξύ αὐτῶν (δηλαδή ὁ ἀριθμός 328):
[ (203), γένος (328), άτομον (531), αηχόνιον (859), ...]  κυρία ΓΑ
[γένος (328), τομόν (530), ηχόνιον (858), ...]
 συμπλ.ΓΑ
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Ζ10 - Λεξαριθμική ἀνάλυσις:
Ἐκ τῆς κυρίας ΓΑ:
1. Ὃπως ἒχει δειχθῆ, τό «ἂτομον», ὡς ὁμοία μορφή μετά τοῦ «γένος» (δυνάμει διαιρετοῦ),
καί τέμνει καί τέμνεται (ἐφαρμογή τοῦ Ἀθροιστικοῦ Νόμου (ΑΝ)). Συγχρόνως, ὡς στερητική μορφή τοῦ «τομόν», θεωρεῖται ἡ στοιχειώδης μορφή του(7), τό ὁριακόν ἂθροισμα τῆς
ὁποίας (Α ἀθροιστικόν) ἐξισώνεται μετά τοῦ ἰδίου τοῦ ὂντος.
3. Τό ἲδιον ἰσχύει καί διά τό «ἀηχόνιον» (ὡς ὁμοία μορφή τῶν «γένος» καί «ἂτομον»: Εἶ-

ναι ἡ στερητική μορφή τοῦ «ἠχόνιον» καί συγχρόνως ἡ στοιχειώδεις μορφή του.

Ἑπομένως καί εἰς αὐτό ἐφαρμόζεται ὁ Ἀθροιστικός Νόμος (ΑΝ)
ΑΛ = Α+Λ  (A+Λ)  Λ
AHXONION = A+HXONION  (A+HXONION)  HXONION
Ἐκ τῆς συμπληρωματικῆς ΓΑ:
Τό «ἠχόνιον», ὡς ὁμοία μορφή τοῦ «τομόν»(6), τέμνει: ἡ διάσπασις τοῦ ἀνάρθρου φθόγγου τῆς μουσικῆς θά ἐπιτευχθῆ - ὃπως καί εἰς τάς προηγουμένας δύο διασπάσεις {τοῦ
ἀτόμου τῆς ἀνοργάνου ὓλης ΆΤΟΜΟΝ (ἀτομική ἐνέργεια) καί τοῦ ἀτόμου τῆς ὀργανικῆς
ὓλης (ΑΤΟΜΟΝ DNA)] - ὃταν τό πλῆθος τῶν συσσωρευμένων φθόγγων φθάση τόν κρίσιμον ἀριθμόν, τόν ὁριζόμενον ὑπό τῆς Φύσεως δι’ ἑκάστην διάσπασιν.
 Ἂρα, τό ἂτομον τῆς μουσικῆς (ὁ ἂναρθρος φθόγγος) ἀπελευθερώνει ἠχόνια κατά τήν
διάσπασιν.
Ἡ παροῦσα περίπτωσις ἀντιστοιχεῖ:
(ι) εἰς τόν ἠχοβόλον μή ἐλεγχομένης δυνάμεως καί ἐνεργείας, διά τοῦ ὁποίου ὁ Ζῆθος ἀπέσπα ὀγκολίθους ἐκ τῶν ὀρέων, καί
(ιι) εἰς τήν συσσώρευσιν τῶν φθόγγων ἐπί τῶν τειχῶν τῆς Ἱεριχοῦς (τῶν ἐξαγομένων ἐκ
τῶν σαλπίγγων). διά τήν κατακρήμνισίν των.
Ζ11 - Αἱ «Σχέσεις Διαπασῶν» ἀποκαλύπτουν
τήν «σκοτεινήν φύσιν» τοῦ ἠχονίου
Ἡ «Σχέσις Διαπασῶν» συνδέει δύο ἐννοίας τοῦ αὐτοῦ γένους (ὑπό τήν στενήν ἢ καί τήν
εὐρεῖαν ἒννοιαν), τῶν ὁποίων οἱ λεξάριθμοι δίδουν πηλίκον τόν ἀριθμόν 2.
Ἑρμηνεία2: Ἡ ἒννοια τοῦ ἀριθμητοῦ δημιουργεῖται, παράγεται, ἐκκινᾶ ἐκ τῆς ἐννοίας τοῦ
παρονομαστοῦ - παράγουσα συγκεκριμένον ἀποτέλεσμα - καί ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον
ἐπιστρέφει εἰς αυτόν ὑπό διάφορον μορφήν.
 Ἡ σχέσις ἀποδεικνύεται καί μαθηματικῶς:
ΠΕΝΤΑΔΙΚΟΣ / ΕΞΑΔΙΚΟΣ = 740/370 =2: Τό ἰσόπλευρον τρίγωνον (μονάς κανονικοῦ

ἑξαγώνου, γωνίαι 60, 60, 60 μοιρῶν, διά τῆς ἀκολουθίας τῶν προσεγγιστικῶν ὁμοίων τριγώνων (γνωμόνων) καθ΄Ήρωνα – Μαρκάτον, μετατρέπεται εἰς χρυσοῦν τρίγωνον (μονάς
κανονικοῦ πενταγώνου, γωνίαι 36, 72, 72 μοιρῶν.
Χαρακτηριστικόν παράδειγμα ἀποτελεῖ τό ζεῦγος (Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ, Η ΔΟΥΛΕΙΑ)
 Πᾶσα ἐπανάστασις ἐκκινᾶ ἐκ δουλείας καί καταλήγει εἰς δουλείαν ὑπο διάφορον
μορφήν, ὓστερα ἀπό ἑνα κύκλον.
[βλέπε Μαρκᾶτος: www.hellenes-markatos.gr/ Άρθρα/ Ἡ ἒλευσις τῆς σελήνης, ἡ ἀνακαταδυομένη Ἀτλαντίς καί ὁ ἒμφρων ἂνθρωπος
1η - (ἨΧΟΣ)/(Η ΎΛΑ) = 858/439 =2: Ἡ πρώτη σχέσις διαπασῶν δεικνύει τήν παραγωγήν τοῦ
ἢχου ἐκ τῆς συμβατικῆς ὑλης: ἐκ τῆς ταλαντώσεως τῶν ἀτόμων καί μορίων τῆς ἐνεργοῦ συμβατι-

κῆς ὓλης (λόγω τοῦ ἂρθρου «η» - ὗλα, δωρικός τύπος).

Ἑρμηνεία3: Ὁ ἦχος ἐκκινᾶ ἐκ τῆς ἐνεργοῦ συμβατικῆς ὓλης καί ἐπιστρέφει εἰς αὐτήν, ἀφοῦ παράξη τό ἐπιθυμητόν ἀποτέλεσμα (ἠχητικά κύματα / συμβατικήν ἐνέργειαν).
2α - (ἨΧΟΣ)/(ΑΫΛΗ) = 858/439 =2: Ἡ δευτέρα σχέσις διαπασῶν συνδέει τά μεγέθη ΉΧΟΣ καί
ΑΫΛΗ. Τό «ἁϋλη» ἐδῶ λαμβάνεται ὡς οὐσιαστικόν (τό ἐπίθετον εἶναι ἂυλος, ἀϋλη, ἂυλον) καί
σημαίνει «τό στερούμενον ὓλης», δηλαδή ἀποτελεῖ τήν στοιχειώδη μορφήν τῆς ὓλης (τῆς συμβατικῆς ὓλης, τῆς μετρησίμου καί ἀνιχνευσίμου ὑπό τῆς ἐπιστήμης). Ἑπομένως ἡ «ἀϋλη» ταυτίζε-
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ται ἀθροιστικῶς μέ τήν σκοτεινήν ὓλην (τήν μή μετρήσιμον καί μή ἀνιχνεύσιμον ὑπό τῆς
ἐπιστήμης), τό ὁριακόν ἂθροισμα τῆς ὁποίας (Ἀθροιστικός Νόμος) παράγει τήν συμβατικήν ὒλην
[βλέπε Ζ12]
Ἑρμηνεία4: Ὁ ἦχος ἐκκινᾶ και ἐκ τῆς μή ὓλης (τῆς ἀϋλης), παράγει ἓν συγκεκριμένον ἀποτέλεσμα (συμβατικήν ἐνέργειαν / ἠχητικά κύματα μέ τό σωματίδιόν των, τό ἠχόνιον), καί ὓστερον ἀπό
ἓνα κύκλον ἐπιστρέφει εἰς αὐτήν ὑπό διάφορον μορφήν.
3η: ( ΎΛΗ)/(ΝΕΡΘΕΝ) = 438/219 = 2: Ἡ τρίτη σχέσις διαπασῶν ἀποκαλύπτει τήν τοπικήν σχέσιν
τῶν δύο ἐννοιῶν «ὓλη» καί «ἀϋλη» (μή ὓλη) (νέρθεν: κάτωθεν ἐν κινήσει καί ἐν μἠ κινήσει).
Ἑρμηνεία5: Ἡ ὓλη (ἡ συμβατική ὓλη) πράγματι ἐκκινᾶ ἐκ τῆς σκοτεινῆς ὓλης (κάτωθεν, νέρθεν),
- ἀφοῦ πρῶτον δημιουργηθῆ ἐν αυτῆ - καί ὓστερον ἀπό ἓνα κύκλον ἐπιστρέφει εἰς τήν «νἐρθεν
ὀντότητα» (τήν σκοτεινήν ὓλην) ὑπό διάφορον μορφήν).

Σημειώσεις4: Τό «νέρθεν (νέρθε, ἒνερθε) εἶναι ἐπίρρημα τοπικόν (κινήσεως (ἐκ) και μή κινήσεως (ἐν)) καί σημαίνει:
«κίνησις: ἐκ τῶν κάτω, κάτωθεν» / μή κίνησις: «κάτω, ὑποκάτω».
Τό «νέρθεν» ἀναφέρεται εἰς ὃ,τι εὑρίκεται κάτωθεν τῆς ἐπιφανείας τῆς θαλάσσης (π.χ. Κάτω Χῶραι, Ὀλανδία, καί
Βέλγιον) (8). Μεταφορικῶς, ἡ ἐπιφάνεια τῆς θαλάσσης ἀντιστοιχεῖ εἰς τάς συμβατικάς ὀντότητας, συμβατικήν ὓλην καί
συμβατικήν ἐνέργειαν, ἐνῶ τά «κάτω, ὑποκάτω» (μετά κινήσεως καί ἂνευ κινήσεως) ἀντιστοιχοῦν εἰς τἠν ὑποκάτω
ὓλην καί ἐνέργειαν, σηλαδή εἰς τήν σκοτεινήν ὓλην καί την σκοτεινήν ἐνέργειαν.

Ζ12 – Ὁ ἦχος διά τοῦ αἰθέρος και τοῦ πραγματικοῦ κενοῦ
καταργεῖ τήν βαρύτητα
Ἐν τῶ πλαισίω1 ἐλεχθη ὃτι Ἂγγλοι ἐρευνηταί διά τῶν ἠχητικῶν κυμάτων ἐπέτυχον τήν ἓλξιν,
ἂπωσιν, μετακίνησιν, αἰώρησιν καί άνύψωσιν ἀντικειμένων ἐξ ἀποστάσεως. Αὐτό συνεπάγεται –
κατά τήν Λεξαριθμικήν θεωρίαν - ὃτι ὁ ἦχος πρέπει νά συνεργάζεται μετά τῶν τεσσάρων θεμελιωδῶν ὀντοτήτων: τοῦ αἰθέρος, τοῦ πραγματικοῦ κενοῦ, τῆς ἀϋλης (τῆς σκοτεινῆς, μή συμβατικῆς
ὓλης) καί τῆς ὓλης (τῆς συμβατικῆς), αἱ δέ σχέσεις του μετ’ αὐτῶν πρέπει νά ἐπαληθεύωνται:
Τοιουτοτρόπως, αἱ προηγούμεναι «Σχέσεις Διαπασῶν» ἒδειξαν τήν «τοπικήν σχέσιν» ὓλης καί
ἀϋλης καί ἀπέδειξαν τήν δημιουργἰαν τῆς πρώτης ὑπό τῆς δευτέρας διά τῆς ἀθροίσεως καί συσσωρεύσεώς της καί μέχρι ἐπιιτεύξεως τοῦ κρισίμου ἀριθμοῦ τοῦ στοιχειώδους σωματιδίου της
(ἐφαρμογή τοῦ Ἀθροιστικοῦ Νόμου τῆς θεωρίας (ΑΝ)):
ΑΫΛΗ = Α+ΑΫΛΗ  (ΑΫΛΗ) = (Α+ΫΛΗ)  ΎΛΗ
 Έπιπλέον, ἀπεκάλυψαν τό γεγονός ὃτι ὁ ἦχος μετέχει καί τῆς μἠ ὓλης (ἀϋλης, τῆς σκοτεινῆς)
καί τῆς ὓλης (τῆς συμβατικῆς).
Ζ13 – Ἡ μοναδική συμβολή τῆς χρυσῆς τομῆς Φ
Αἱ ἑπόμεναι «Σχέσεις Χρυσῆς Τομῆς Φ» (αἱ Γνωμονικαί Ἀκολουθίαι (ΓΑ)) ἐκτυλίσσουν ὃλον τό
νῆμα τῶν διαλεκτικῶν σχέσεων τοῦ ἢχου καί τῶν ἠχητικῶν κυμάτων του μετά τῆς βαρύτητος, τῆς
ἀβαρύτητος. τῆς ἀντιβαρύτητος και τοῦ συμβατικοῦ κενοῦ (μετά τοῦ περιεχομένου του αἰθέρος),
Αἱ διαλεκτικαί σχέσεις ἀποτελοῦν «γεγονότα» (ἒχουν γἰνει καί γίνονται) καί ἑπομένως δέν δύνανται ν’ ἀμφισβητηθοῦν ἐπιστημονικῶς. Ἐκεῖνο πού μπορεῖ ν’ ἀμφισβητηθῆ εἶναι τό εῑδος και ὁ
βαθμός ἀποδοχῆς τῆς διδομένης ἑρμηνείας:
 Ἡ ἀκριβής ἑρμηνεία ἀφήνεται διά τούς θεωρητικούς Φυσικούς και τούς Κοσμολόγους.
Οὓτω, αἱ ἒννοιαι μέ ἒντονον γραμματοσειράν, ὡς συνδεόμεναι διά μιᾶς δυνάμεως τῆς
Χρυσῆς Τομῆς Φ (τοῦ Μέσου καί Ὰκρου Λόγου}, Φ1 = (1+5)/2 = 1,6180339... 1,618 
1,62 // Φ2 = ΦΦ = 2,618... Φ3 = ΦΦΦ = 4,236... ,κλπ.), ἀποτελοῦν στοιχεῖα τῆς ἰδίας
διαλεκτικῆς μεταβολῆς, ἀνήκουν δηλαδή ἐν τῶ αὐτῶ γενεαλογικῶ δένδρω ἐννοιῶν:
ΓΑ1- [425 (αιθερικός), 687 (αγέννητος = η υλοενέργεια), 1112 (βαρύτητα = τα
κουάρκς), ... ]
Ἐκ τῆς ΓΑ1 συνεπάγονται:
α, τό ἀγέννητον τοῦ «ὃ,τι ἀνήκει εἰς τόν αἰθέρα» (αιθερικός):
(αιθερικός)/(αγέννητος) = 687/425  Φ
β. τό ἀγέννητον τῆς ὑλοενεργείας:
αγέννητος = η υλοενέργεια = 687
(αἱ ἒννοιαι ὡς ἰσόψηφοι, τέμνονται εἰς κοινόν τόπον, μοιραζόμεναι κοινάς ἰδιότητας).
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 Πρόκειται διά τήν μή συμβατικήν ὓλην καί τήν μή συμβατικήν ἐνέργειαν, τάς λεγομένας
«σκοτεινήν ὓλην καί σκοτεινήν ἐνέργειαν», αἱ ὁποῖαι ὡς ἐνεργοί μορφαί (λόγω τοῦ ἂρθρου
«η») παράγουν ἀθροιστικῶς (διά τοῦ Ἀθροιστικοῦ Νόμου (ΑΝ) τάς ἀντιστοίχους συμβατικάς):

ΑΫΛΗ = Α+ΑΫΛΗ  (ΑΫΛΗ) = (Α+ΫΛΗ)  ΎΛΗ
β.τήν ἐμφάνισιν τῆς βαρύτητος κατά τήν δημιουργἰαν (ἢ ἀναδημιουργἰαν τοῦ σύμπαντος) :
(βαρύτητα)/(αγέννητος) = 1112/687  Φ
Σημειώσεις5: Τό «ἀγέννητον» δέν ἀναφέρεται εἰς τήν βαρύτητα αυτήν καθ’ ἑαυτήν, πού διέπει τάς
ἀμοιβαίας ἓλξεις τῶν ούρανίων σωμάτων, ἀλλά εἰς τούς φορεῖς τῆς δυνάμεὠς της, τά ὑποθετικά στοιχειώδη σωματίδια βαρυόνια ἢ βαρυτόνια. Αὐτά εἶναι ἀγέννητα, προϋπάρχουν.

ΓΑ2 - [239 ( ), 386 ( ), 625 (αιθερονόμος = ο ενοποιός = ο ελκοποιός = το αιθέριον),
1011 (βαρύτης = εντελέχεια = οι διαστάσεις), 1636 (εξωσύμπαν = το διαστελλόμενον σύμπαν ), 2637 (πρώτα σωματίδια), ... ]
Ἐκ τς ΓΑ2 συνεπάγονται:
α. ἡ κοσμολογική σχέσις τῶν ἐννοιῶν αιθερονόμος καί βαρύτης:
αιθερονόμος / βαρύτης) = ελκοποιός / βαρύτης) =
ενοποιός / βαρύτης = 1011/625  Φ
(αιθερονόμος (αἰθήρ, νέμομαι): ἡ «ζῶσα» (ἡ βαρύτης) έν τῶ αίθέρι). ἡ νεμομένη, ἡ μοιραζομένη μέτ’
ἂλλων (ἡ βαρύτης) τόν αἰθέρα).

Ἑρμηνεία6: Ἡ διαλεκτική σχέσις τῶν ἐννοιὼν (σχέσις χρυσῆς τομῆς Φ) δεικνύει τήν
ὑπαρξιακήν σχέσιν τῆς βαρύτητος μετά τοῦ αἰθέρος: ἡ βαρύτης ὑπάρχει ὃσον ὑπάρχει

αἰθήρ, ἢ, ἡ ὓπαρξις τοῦ αίθέρος ἐξασφαλίζει τήν ὓπαρξιν καί λειτουργίαν τῆς βαρύτητος.
 Ἡ ἂρνησις τῆς προτάσεως αὐτῆς μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τήν κατάργησιν τῆς βαρύτητος.

Ἑρμηνεία7: Μήπως λοιπόν ὁ ἦχος διά τῶν ἠχητικῶν κυμάτων του, ἀπωθῶν τόν αἰθέρα
ἀπό ἓν σῶμα (ἐσωτερικῶς καί ἐξωτερικῶς), αἲρει τήν βαρύτητα, δημιουργεῖ πραγματικόν
κενόν, μέ ἀποτέλεσμα τό σῶμα νά ὑπόκειται πλέον εἰς τήν άβαρύτητα καί τήν ἀντιβαρύτητα.
Ἡ ΓΑ2 συμπληρώνεται ἀπό τάς ΓΑ2.1 καί ΓΑ2.2, αἱ ὁποῖαι ἀποκαλύπτουν τήν ἀντιβαρυτικήν ἰδιότητα τοῦ κβαντισμένου ἢχου (διαδιδομένου κατά ποσότητας ἐνεργείας, ἀκριβῶς
ὃπως συμβαίνει καί μέ τήν διάδοσιν τοῦ φωτός) καί τοῦ αίθέρος:
ΓΑ2.1 - [224 ( ), 362 ( ), 586 ( ), 948 (ο ήχος = κβαντισμένος), 1534 (ο αντιβαρυτικός), ...]
ΓΑ2.2 - [326 (αιθέρας), 527 (σκιοειδής), 853 (τετραεδρική). 1380 (η αντιβαρύτης = ο
μέσος και άκρος λόγος), 2233 (εξωκοσμική), 3618 (πυκνότης ενεργείας του σύμπαντος), ...]
β. Ὁ αἰθερονόμος (λόγω τῆς ἰσοψηφίας) ποιεῖ ἓλξιν (ελκοποιός) καί ποιεῖ ἓνωσιν εἰς Ἓν
(ενοποιός) τοῦ περιβάλλοντος χώρου. Τό αὐτό ἰσχύει καί διά τήν βαρύτητα (λόγω τῆς
διαλεκτικῆς σχέσεως).
ΓΑ3 - [263 ( ), 425 (αιθερικός = ανοδικός = αιθεροποιέειν), 688 (προϋλη = η ενεργειοκρατία), 1113 (το ηχείον = αβαρύτητα), 1801 (συμπαντικός νόμος), ...]
Ἐκ τῆς ΓΑ3 συνεπάγονται:
α. Ἡ διαλεκτική σχέσις τῶν ἐννοιῶν αιθερικός και συμπαντικός νόμος:
(συμπαντικός νόμος) / αιθερικός = 1801/425  ΦΦΦ  Φ3.
Ἑρμηνεία8: Ἡ φράσις «Ὁ Συμπαντικός Νόμος τῆς Ἓλξεως» θά μποροῦσε νά διατυπωθῆ
ὑπό τήν ἐννοιολογικῶς ἰσοδύναμον φράσιν «Ἑλκτικός, ὁ συμπαντικός Νόμος», δηλαδή
ὃλα τά οὐράνια σώματα διέπονται ἀπό μίαν κοινήν ἰδιότητα, αὐτῆς τῆς ἀμοιβαἰας ἓλξεως.
 Ἒτσι μπορεῖ νά διατυπωθῆ ἡ φράσις «Αἰθερικός, ὁ συμπαντικός Νόμος», δηλαδή ὃλος
ὁ διαστημικός χῶρος πληροῦται ὑπό τοῦ αἰθέρος, ἐκ τοῦ ὁποίου τά πάντα πηγάζουν.
ΓΑ4 - [907 (η αυτοαιθήρ = το αγέννητον = η προϋπαρξη), 1467 (η μη μετρήσιμος ύλη
= η μη συμβατική ύλη = η εμφυσητέα), 2374 ( ), ...].
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Ἐκ τῆς ΓΑ4 συνεπάγονται:
α. τό ἀγέννητον καί ἡ προϋπαρξη τοῦ αἰθέρος:
η αυτοαιθήρ = το αγέννητον = η προϋπαρξη = 907

(αἱ ἒννοιαι, ὡς ἰσόψηφοι, τέμνονται εἰς κοινόν τόπον).

Ἑρμηνεία9: Αἱ ἂναρθροι ἒννοιαι (ἂνευ τῶν ἂρθρων η, το) ἂνήκουν ἐν τῶ Εἶναι, τό δυνάμει ὑπάρχειν), ὡς ἒναρθροι δέ, ἒχουν ἢδη εἰσέλθει καί κινοῦνται ἐν τῶ Γίγνεσθαι (τό
ἐνεργεία ὑπάρχειν): ἡ δημιουργία (ἢ καί ἡ ἀναδημιουργία τοῦ σύμπαντος) ἒχει ἀρχίσει.
(το ὂνομα αιθήρ εἶναι καί θηλυκόν (ἡ αἰθήρ, ἀείποτε παρ’ Ὁμήρω)). «Αυτοαιθήρ» σημαίνει τόν πραγματικόν αἰθέρα).

β. ἡ τελική ἀπάντησις εἰς τήν ἐπιστήμην, ἀναφορικῶς μέ «τό ποῦ ἂναφέρονται ἢ ἀνάγονται ἡ μή μετρήσιμος καί ἡ μή συμβατική ὓλη, πού καταλαμβάνουν τήν συντριπτικήν
πλειονότητα τοῦ συμπαντικοῦ χώρου (96% περίπου)»:
(η αυτοαιθήρ) / (η μη μετρήσιμος ύλη) =
(η αυτοαιθήρ) / (η μη συμβατική ύλη) = 1467/907  Φ.
 Εἶναι ἡ αἰθήρ (ἢ ὁ αἰθήρ), η πέμπτη οὐσία καί ἰσοδυνάμως τό κινοῦν ἀκίνητον τοῦ
Ἀριστοτέλους, ἡ πανταχοῦ παροῦσα ἐν τῶ σύμπαντι, ἡ πληροῦσα τόν μικρόκοσμον καί
τόν μακροκόσμον.
ΓΑ5 - [284 (Θεός), 459 ( ), 743 (ηχείον), 1202 (αντιβαρυτική = η πέμπτη ουσία), 1945
(η φωτονική ενέργεια = εμφυσώ), 3147 ( ), ... ]
Ἐκ τῆς ΓΑ5 συνεπάγονται:
α. ἡ ἰσοψηφική σχέσις τῶν ἐννοιῶν «αντιβαρυτική» καί «η πέμπτη ουσία»:
αντιβαρυτική = η πέμπτη ουσία  1202
(αἱ ἒννοιαι, ὡς ἰσόψηφοι, τέμνονται εἰς κοινόν τόπον).

Ἑρμηνεία10: Ἡ ἀντιβαρυτική φύσις τοῦ αἰθέρος (τῆς πέμπτης οὐσίας) ὑπῆρχε ἢδη ἐν τῶ Είναι
(ἒννοια ἂναρθρος) καί ἀκολούθως ὑλοποιήθη ἐν τῶ Γίγνεσθαι (ἒννοια ἒναρθρος).
β. ἡ διαλεκτική σχέσις τῶν ἐννοιῶν «Θεός» καί «η πέμπτη ουσία» (ὁ αίθήρ ἢ ἡ αἰθήρ):
(η πέμπτη ουσία) / Θεός = 1202 / 284  ΦΦΦ = Φ3
Ἑρμηνεία11: Ἡ παροῦσα σχέσις ἀφ’ ἑνός μέν μᾶς είσάγει εἰς τήν μεταφυσικότητα τῆς Κοσμογονίας καί τῆς Κοσμολογίας, ἀφ’ ἑτέρου δέ μᾶς ἀποκαλύπτει τήν διασύνδεσιν τῶν φύσεων τοῦ δυνάμει Θεοῦ (τό Εἶναι) καί τῆς πεμπτουσίας, τοῦ αἰθέρους:
 Αἰθήρ, το κατοικητήριον τῶν θεῶν, Ὃμ.Ἰλ. Ο192
 Ζεύς αἰθέρι ναίων (κατοικῶν), Ὃμ.Ἰλ.Β42
 Αἰθήρ, ἰσοδύναμον τῆ θεότητι: Ζεύς ἐστιν αἰθήρ, Αἰσχύλ. Ἀποσπ. 65Α
γ. ἡ κοσμολογική σχέσις αἰθέρος καί φωτός (φωτονική ἐνέργεια):
(η πέμπτη ουσία) / (η φωτονική ενέργεια) = 3147/1945  Φ
δ. Ὁ Θεός, ὡς αἰθερική ἐνέργεια, μετατρέπεται ὑπό συνθήκας εἰς φωτονικήν ἐνέργειαν (φῶς).
ΓΑ6 - [653 (η νοητική ενέργεια = η άπειρος ενέργεια), 1056 ( ), 1709 (ηχητικά κύματα
= εκ του μηδενός παραγομένη ενέργεια), 2765 (η δημιουργία του σύμπαντος), ... ]
Ἐκ τῆς ΓΑ6 συνεπάγονται:
α. ἡ θεολογική, θεογονική καί μεταφυσική σχέσις τῆς νοητικῆς ἐνεργείας μετά τῆς δημιουργίας
τοῦ σύμπαντος :
(η δημιουργία του σύμπαντος)/(η νοητική ενέργεια) =
(η δημιουργία του σύμπαντος)/(η άπειρος ενέργεια) =
2765 / 653  ΦΦΦ = Φ3
Ἐρωτήματα1:
Ι. Ἐγένετο τό σύμπαν διά νοητικῆς ἐνεργείας; (μέ τήν ἐνέργειαν τοῦ Νοός τοῦ Θεοῦ;)
ΙΙ. Μήπως ἒχει ἒλθει ὁ καιρός διά τήν ἐπιστήμην νά διατυπώση νέα κοσμολογικά πρότυπα
περί τήν δημιουργίαν, λειτουργίαν καί ἑρμηνείαν τοῦ σύμπαντος, εἰς τά ὁποῖα θά ἐντάξη
τόν αἰθέρα καί τον Μέσον καί Ἂκρον Λόγον Φ (τήν ΧρυσῆνΤομήν Φ), ως πραγματικῆς
(γεωμετρικῆς καί μή ὑπερβατικῆς9) παγκοσμίου σταθερᾶς;
Παγκόσμιος Σταθερά = Μέσος καί Άκρος Λόγος =1310
9

β. ἡ δυνατότης παραγωγῆς «ἀπείρου ἐνεργείας» ὑπό τῶν ἠχητικῶν κυμάτων:
(ηχητικά κύματα)/(η νοητική ενέργεια) =
(ηχητικά κύματα)/(η άπειρος ενέργεια) =
1709/653  ΦΦ = Φ2
(εκ του μηδενός παραγομένη ενέργεια)/(η νοητική ενέργεια) =
(εκ του μηδενός παραγομένη ενέργεια))/(η άπειρος ενέργεια) =
1709/653  ΦΦ = Φ2
Ζ14 Τό «μηδέν» τῆς Λεξαριθμικῆς θεωρίας
καί τό «τίποτα» τῆς Κοσμολογίας
Ἑρμηνεία12: Τό «μηδέν» ἐν τῆ Λεξαριθμικῆ θεωρία δέν εἶναι τό «τίποτα» τῆς Κοσμολογίας. Ἡ λέξις συντίθεται ἐκ τῶν μή, δέ καί ἓν (μηδέ ἓν) καί σημαίνει «αὐτό πού δέν εἶναι
ἓν», «αυτό πού δέν ἒχει ἀριθμοποιηθῆ καί μαθηματικοποιηθῆ διά τοῦ Γίγνεσθαι»:
 Τό Ἓν ταυτίζεται μέ τόν ἐνεργόν ἂριθμόν 1, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπορρέουν ὃλοι οἱ χρησιμοποιούμενοι ἐνεργοί (συνήθεις) ἀριθμοί, ρητοί (ἀκέραιοι, κλασματικοί) καί ἂρρητοι (ὑπερβατικοί καί μή ὑπερβατικοί):
 Τό ἐνεργόν Ἓν εἶναι εἰκών τοῦ εἰδητικοῦ Ἓν, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπορρέουν δυνάμει ὃλοι οἱ
ἐπί μέρους εἰδητικοί ἀριθμοί.
 Ἡ δημιουργία (ἢ ἡ ἀναδημιουργία) τοῦ σύμπαντος ἀρχίζει μέ τήν προβολήν τῶν ἐν τῶ
Εἶναι εἰδητικῶν ἀριθμῶν ἐπί τῶν ἀντιστοίχων ἐνεργῶν ἀριθμῶν.
 Ἃπαντες οἱ εἰδητικοί ἀριθμοί, προβαλλόμενοι ἐν τῶ Γίγνεσθαι, συσσωρεύονται διά νά
ἱκανοποιήσουν τόν Ἀθροιστικόν Νόμον (ΑΝ):
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ = ΕΙΣΕΊΝΑΙ = ΕΙΣΙΈΝΑΙ = 291
ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ = Α+ΑΡΊΘΜΙΟΝ = 291
Όντολογικός ὁρισμός τοῦ «Γίγνεσθαι»: Ἡ διά νοητικῆς ἐνεργείας μετατροπή τῶν ἐν τῶ
Εἶναι δυνάμει ὑπαρχόντων ἀδιαιρέτων στοιχειωδῶν σωματιδίων (ὑποθετικῶν καί μή) καί
προβολή αὐτῶν εἰς ἀντίστοιχα ἐνεργεία ἐν τῶ Γίγνεσθαι.
(τά «εισεὶναι» καί «εισιέναι» εἶναι ἀπαρέμφατα τῶν «είσειμι» (ϋπάρχω ἐντός) καί «εισίημι» (πέμπω
ἐντός).

Αι ἒννοιαι «γίγνεσθαι» καί «ἁρίθμιον» ἱκανοποιοῦν τόν Ἀθροιστικόν Νόμον (ΑΝ) τῆς θεωρίας, ἀφοῦ διαφέρουν κατά μονάδα Α=1:
(ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ) = (Α+ΑΡΙΘΜΙΟΝ)  ΑΡΙΘΜΙΟΝ
(τό «ἀρίθμιον» εἶναι οὐδέτερον τοῦ «άρίθμιος, ος, ον), ἀνάγεται είς τόν «ἀριθμόν», καί δύναται νά θεωρηθῆ ἐπίθετον τοῦ «ἀριθμός ». Σημαίνει τό πρός συμπλήρωσιν τοῦ ἀριθμοῦ, τό καταριθμούμενον, τό μετά τινος συγκαταριθμούμενον)

Ἑρμηνεία13: Τό «Γίγνεσθαι» εἶναι ἡ στερητική μορφή τοῦ «Ἀρίθμιον» (ἐν ὃλω καί ἐν μέρει), ἀφοῦ οἱ λεξάριθμοί των διαφέρουν κατά μονάδα. Συμφώνως λοιπόν πρός τόν ὁρισμόν τοῦ ΑΝ [βλέπε Ζ5], κάθε εἰσερχόμενον σωματίδιον πρέπει ἀθροιζόμενον νά φθάση
τόν προβλεπόμενον κρίσιμον ἀριθμόν, διά νά ἐπιτευχθῆ ἡ ἰσοδυναμία τῶν δύο μέρφῶν
(στερητικῆς καί μή).
Παραπομπαί:
(1) Ι. ἂτομος, ἂτομος, ἂτομον: ὁ μή τμηθείς, ἂκοπος, ἀθέριστος.
ΙΙ. ἂτομος, ον: ὃν δέν δύναταί τις νά κόψη, ἀδιαίρετος, ἂτμητος.
1. ἂτομα σώματα: τά ἂτομα, ἢτοι ἀδιαίρετα μόρια ὓλης, τά πρῶτα στοιχεῖα τοῦ σύμπαντος, Δημόκρ. π.
Ἀριστ. π. Οὐρ.
2 ἂτομος, ον (επί χρόνου): οὐχ οἶόν τε εἰς ἀτόμους χρόνους διαιρεῖσθαι τόν χρόνον, Αριστ.Φυσ.8..8,24.
3. ἂτομοι: ἐνν. οὐσίαι, Πλούτ.2.
4. ἂτομος, ον: ἀπείρως μικρός.
3 ἂτομος, ον (ἐν τῆ λογικῆ): τά ἂτομα, τά καθ' έκαστα, ἐν ἀντιθέσει πρός τά εἲδη
4. ἐπίρρ.: ἀτόμως., ὑπάρχειν ἀτομικῶς ἂνευ τῆς μεσολαβήσεως μέσου ὃρου.
(2) 1. στοιχεῖον: ἁπλοῦς τις ἦχος τῆς φωνῆς θεωρούμενος ὡς μέρος στοιχειῶδες τῆς γλώσσης, Πλάτ. Κρατ. 424D
2. στοιχεῖον, ἀδιαίρετον τῶ εἶδει, Ἀριστ. Μετά τά Φυσ. 4.3,1.
3. στοιχεῖον. ἒστι φωνή ἀδιαίρετος Ἀριστ. Ποιητ. 20,22
4.γράμμα, σύμβολον, ψηφίον δι' ἑκαστον φθόγγον τῆς ἀνθρωπίνης φωνῆς (γράμματα λέγονται διότι γράφονται, στοιχεία δέ διότι εἶναι τά ἁαπλούστερα μέρη τῶν λέξεων).
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(3) «Γνωμονική Ἀκολουθία» (ἐκ τοῦ ρήματος γιγνώσκω: (ὁ γιγνώσκων, ὁ γνωρίζων, ὁ εἰδήμων) εἶναι μία
ἀκολουθία τύπου Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...), ὃπου τά μέλη της εἶναι λέξεις - ἀριθμοί ἒννοιαι, καί κάθε μέλος ἀπό τοῦ τρίτου καί πέραν ἰσοῦται μέ τό ἂθροισμα τῶν δύο προηγουμένων:
λέξις(1) + λέξις(2) = λέξις(3), λέξις(2) + λέξις(3) = λέξις(4), ..., λέξις(ν-2) + λέξις(ν-1) = λέξις(ν)
 λέξις(ν) / λέξις(ν-1) = Φ. Ὃμοιαι μορφαί): 203+328 = 531, 328+531=859, ...
Τά μέλη πάσης Γνωμονικῆς ἀκολουθίας συγκρίνονται μέ τά μέλη ἑνός γενεαλογικοῦ δένδρου:
πρόπαππος, πάππος, πατήρ, υἱός, ἐγγονός, δισέγγονος, ...,
ἀνήκουν δηλαδή εἰς τό ὶδιον γενεαλογικόν δένδρον ἐννοιὦν.
Ἡ ἀκολουθία τῶν μελῶν τοῦ γενεαλογικοῦ δένδρου ἀντιστοιχίζεται μέ ἀκολουθίαν ὁμοίων τριγώνων,
ὃπου ἓκαστον τρίγωνον διαφέρει τοῦ ἂλλου κατά τό μέγεθος, τήν θέσιν καί τόν προσανατολισμόν (ΑΝΙΣΟΤΗΣ). λόγω ὃμως τῆς ὁμοιότητος (τά ὃμοια τρίγωνα ἒχουν ἲσας γωνίας), ἓκαστον ἐξ αὐτῶν δύναται νά
ταυτισθῆ μέ ὁποιονδήποτε ἂλλο, ἐάν (α) ἀμφότερα ἀναχθοῦν εἰς τήν ἲδιαν κλίμακα διά σμικρύνσεως ἢ
μεγενθύσεως, (β) καταλλήλως μετακινηθοῦν, καί (γ) καταλλήλως περιστραφοῦν (ΙΣΟΤΗΣ).
Εἰς κάθε (ΓΑ) διακρίνομεν τόν παραγωγόν της (τόν ἐλάχιστον ἐκ τῶν ἀπείρων πρακτικῶς) καί τήν γεννήτορα ἒννοιάν της: π.χ., ἐν τῆ (ΓΑ) 203, 328, 531, ..., ὁ μέν ἀριθμός 328 εῖναι ὁ ἐλάχιστος παραγωγός
της, ὁ δέ ἀριθμός 203 εἶναι ἡ γεννήτωρ ἒννοια,
(4) Οἱ ἀριθμοί ἐντός τῶν παρενθέσεων εἶναι τά ἀθροίσματα (οἱ λεξάριθμοι) τῶν ἐξ ἀριστερῶν ὀνομάτων
(λέξεων), συμφώνως πρός τό Ἀλφαριθμητικόν Σύστημα τῶν Ἑλλήνων:
α= 1 β= 2 γ= 3 δ= 4 ε= 5 Ϝ= 6 ζ= 7 η= 8 θ= 9
ι = 10 κ= 20 λ= 30 μ= 40 ν= 50 ξ= 60 ο= 70 π= 80 Ϙ= 90
ρ= 100 σ=200 τ=300 υ= 400 φ=500 χ=600 ψ=700 ω=800 Ϡ=900
π.χ., ΓΕΝΟΣ = Γ+Ε+Ν+Ο+Σ = 3+5+50+70+200 = 328
(5) Ἡ Γνωμονική Ἀκολουθία (ΓΑ) μιᾶς λέξεως) κατασκευάζεται ἐκ τῆς ἐκφράσεως συναρτήσει
ὃρων τῆς ἀκολουθίας Fibonacci, λ = F1+F2+...+Fn-1+Fn+Un+1 , εἰς τήν ὁποίαν ὁ ἀριθμός λ τοῦ ὀνόματος
ἀναλύεται, ὃτε ὁ Μαθηματικός Ἀλγόριθμος τῆς θεωρίας ἐφαρμόζεται ἐπ αὐτοῦ.
Τότε διακρίνομεν δύο περιπτώσεις:
(α) Ἐάν τό τελευταῖον ὑπόλοιπον Un+1 ἰσοῦται μέ τήν μονάδα (τόν πρὼτον καί τόν δεύτερον
ὃρον τῆς ἀκολουθίας Fibonacci 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ...), τότε κατασκευάζονται δύο ΓΑ, ἐκ τῶν
ὁποίων η πρὠτη εἶναι ἡ κυρία, ἐνῶ ἡ δευτέρα εῖναι ἡ συμπληρωματική της.
(β) Ἐάν τό τελευταῖον ὑπόλοιπον Un+1 εἶναι μεγαλύτερον τῆς μονάδος (2, 5, 8, ...), τότε κατασκευάζονται μία καί μοναδική ΓΑ (ἡ κυρία).
(6) ὁ, ἡ τομός, τό τομόν: ρηματικόν ἐπίθετον τού «τέμνω»:, ό τέμνων, ὀξύς, ἐπίρρ. –μῶς, ὀξέως, ταχέως.
σαφῶς (τομόν: τό τέμνον, ὀξύ, ταχύ, σαφές).
(7) Είναι τό διαφορικόν d (ντε) τῶν Μαθηματικῶν καί τῆς Φυσικῆς
(8) Ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ «νέρθε» παράγεται καί τό ὂνομα nether (Netherlands), λαμβανομένων ὑπ’ὂψιν τῶν
νομίμων μετασχηματισμῶν καί ἀναγραμματισμῶν: νερθεννεθερνετηρnether (θth)
(9) Ἡ ὑπερβατική καί πραγματική (γεωμετρική) παγκόσμιος σταθερά εἶναι ὁ ἀριθμός π, τό πηλίκον τοῦ
μήκους τῆς περιφερείας κὐκλου διά τῆς διαμέτρου του.
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