
                 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
                                                               Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 
 
                                                   ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
     Για να δηµιουργήσουµε την σκέψη χρειαζόµαστε τις έννοιες (όσες γνωρίζουµε) 
και την λογική, δηλαδή τον Λόγο. Λόγος σηµαίνει λογική, αφορµή, αιτία, αναλογία 
και ο προφορικός λόγος. Ο προφορικός λόγος ….. διέπεται από τον Λόγο, την λογική 
και καθοδηγείται από αυτή. 
     Η λογική είναι σύνολο κανόνων τρόπου λειτουργίας της σκέψης και η λογική 
όλων των ανθρώπων δεν είναι ίδια. Αυτό σηµαίνει είτε γιατί δεν είναι ενταµιευµένοι 
οι ίδιοι κανόνες στο µυαλό, είτε γιατί υπάρχουν διαφορετικές αξίες  για κάθε 
άνθρωπο. Εννοείται ότι και ο πλέον επιπόλαιος έχει «ελαφρές» αξίες. 
     Οι αξίες σχηµατίζονται από την επιρροή εξωτερικών παραγόντων (διδασκαλία, 
εµπειρία) και επηρεάζεται η αποδοχή τους από τους άλλους ανθρώπους. 
     Οι έννοιες που γνωρίζουµε προέρχονται από µάθηση, είτε προέρχεται από 
αυτοδιδασκαλία , είτε από ετεροδιδασκαλία. Η επαφή του ανθρώπου µε την φύση, 
τον οδήγησε να σχηµατίσει τις έννοιες των αντικειµένων που τον περιβάλλουν και 
άρχισε να σχηµατίζεται ο Λόγος που διέπει την σκέψη και άρχισαν να σχηµατίζονται 
και αφηρηµένες έννοιες. Οι έννοιες όπως και ο Λόγος, είναι άϋλα τινά πράγµατα και 
ανήκουν στην νοητή σφαίρα και θεωρούµε ότι έννοια αποδίδεται και µε την λέξη 
ιδέα. Οι ιδέες είναι τότε οι έννοιες και οι ιδέες είναι ενταµιευµένες στον άϋλο, νοητό 
«χώρο». 
     Θεωρούµε αξιωµατικά ότι η ύλη = Είναι, δηλαδή ότι η ύλη είναι το Είναι , οπότε 
οι ιδέες και το κενό είναι το µη Είναι (ο Λόγος είναι ιδέα πέρα από το ότι είναι 
τρόπος λειτουργίας της σκέψης). 
     Ο Λόγος διέπει και κινεί όλο το σύµπαν, αφού οι νόµοι της φύσης είναι έκφραση 
του Λόγου. Έτσι οι νόµοι της κίνησης των σωµάτων και οι νόµοι εν γένει των 
φαινοµένων, είναι έκφραση του Λόγου και  είναι ενταµιευµένοι µέσα στο σύµπαν 
όπως φυσικά ο Λόγος και το διέπουν. 
     Θα παρακολουθήσουµε την σκέψη µερικών αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, εκεί 
όπου θεµελιώθηκε η επιστήµη και αργότερα θα προχωρήσουµε στη σκέψη του 
συγγραφέα. Ελάτε στο ταξίδι αυτό, είναι η αναζήτηση της σκέψης του Θεού, ο 
τρόπος µε τον οποίο δηµιούργησε το σύµπαν , είναι η εξέλιξη του Θεού σε σύµπαν 
µαζί µε το κενό και τον Λόγο και την Συνείδηση που τον διέπει! Ίσως είναι η σκέψη 
του ανθρώπου, σε αυτό ακριβώς το σκαλοπάτι που έφθασε. 
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              Η ΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 
 
 
                                                Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 
 
     Η σειρά παράθεσης των φιλοσόφων, δεν είναι κατ’ ανάγκη χρονική. Όπως 
αναφέρει ο Σέξτος προς Μαθηµατικούς VII 132, ο Ηράκλειτος αναφέρει: 
 
     Του δε λόγου τουδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνονται άνθρωποι και πρόσθεν ή ακούσαι 
και ακούσαντες το πρώτον. Γινοµένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τόνδε απείροισιν 
εοίκασι, πειρώµενοι και επέων και έργων τοιούτων, οκοίων εγώ διηγεύµαι κατά φύσιν 
διαιρέων έκαστον και φράζων όκως έχει. Τους δε άλλους ανθρώπους λανθάνει οκόσα 
εγερθέντες ποιούσιν, όκωσπερ οκόσα εύδοντες επιλανθάνονται. 
 
     «Αυτού τούτου του λόγου που υπάρχει και διέπει τα πράγµατα, πάντοτε γίνονται 
ασύνετοι οι άνθρωποι και αν τον ακούσουν πρώτα ή µετά.  ∆ιότι αφού έγιναν τα 
πάντα κατά τον Λόγο αυτό εδώ, νοµίζουν ότι είναι άπειροι οι λόγοι που διέπουν τα 
πράγµατα και προσπαθούν (να τα εξηγήσουν) µε λόγια ή µε έργα τέτοια, και τα οποία 
εξηγώ εγώ και ο οποίος διαιρώ κατά φύση το καθένα και το αποκαλώ µε την εννοιά 
του. Ξεφεύγει δε από  τους ανθρώπους ότι όταν είναι ξύπνιοι, κάνουν όπως ακριβώς 
όταν κοιµούνται και τους ξεφεύγουν µερικά (σ.σ. όπως ότι είναι ενιαίος ο Λόγος).» 
 
     ∆ιαπιστώνουµε ότι ο Ηράκλειτος διατύπωσε ότι ο Λόγος διέπει τα πάντα και ότι 
είναι ένας και ενιαίος, αν και τα πράγµατα είναι άπειρα και ας έχει το καθένα την 
δική του έννοια.     
 
     Σέξτος VII 133: 
 
     ∆ιό δεί έπεσθαι τώι κοινώι. Ξυνός γαρ ο κοινός. Του λόγου δ’ εόντος ξυνού ζώουσιν 
οι πολλοί ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν.  
 
     «∆ιά το οποίο πρέπει να έπεται του κοινού. Επειδή αρµόζει σε όλους ο κοινός. 
Του Λόγου ο οποίος αρµόζει σε όλους ζουν οι πολλοί άνθρωποι, επειδή έχουν δική 
τους φρόνηση.» 
 
     Εδώ βλέπουµε ότι διατυπώνεται ο Λόγος που διέπει την σκέψη. 
     Αριστοτέλης, περί κόσµου  396b 7: 
 
     Ταυτό δε τούτο ήν και παρά τώι σκοτεινώι Ηρακλείτωι. Συνάψιες όλα και ουχ όλα, 
συµφερόµενον διαφερόµενον, συνάιδον διάιδον, και εκ πάντων έν και εξ ενός πάντα. 
 
     «Το ίδιο δε αυτό ήταν και το λεγόµενο από τον σκοτεινό Ηράκλειτο. Αλληλένδετα 
είναι τα σύνολα και τα µέρη, αυτά που µοιάζουν και αυτά που διαφέρουν και από όλα 
προέρχεται το ένα και από το ένα προήλθαν όλα.» 
      
     ∆ιαπιστώνεται εδώ η θέση της ενότητας του κόσµου, ο οποίος κυριαρχείται από τα 
αντίθετα. 
 
     Κλήµης, παιδαγωγός II 29: 
 

 2



     Λήσεται µεν γαρ ίσως το αισθητόν φως τις , το δε νοητόν αδύνατόν εστιν, ή ως 
φησιν Ηράκλειτος: το µη δύνόν ποτε πως αν τις λάθοι; 
 
«∆ιότι µεν κάποιου ίσως θα του διαφύγει το αισθητό φως , το δε νοητό είναι αδύνατο 
να του διαφύγει, ή όπως λέει ο Ηράκλειτος: εκείνο που δεν δύει ποτέ, πως θα 
διέφευγε από κάποιον;» 
      
      Το νοητό φως που αναφέρεται εδώ, είναι το πυρ το αείζωο και να δούµε: 
Πλούταρχος,  περί της εν Τιµαίωι ψυχογονίας 1014A: 
 
     Κόσµον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε τις θεών ούτε ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν 
αεί και έστιν και έσται πυρ αείζωον, απτόµενον µέτρα και αποσβεννύµενον µέτρα. 
 
     «Αυτόν εδώ τον κόσµο, τον ίδιο όλου του σύµπαντος, δεν τον δηµιούργησε 
κανένας από τους θεούς ή τους ανθρώπους, αλλά ήταν, είναι και θα είναι πυρ  που ζει 
και ζωογονεί πάντα και ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο.» 
      
     Το αείζωο πυρ του Ηράκλειτου είναι το νοητό φως, αποτελείται από τις άτοµες 
γραµµές του ∆ηµόκριτου (τις οποίες θα δούµε παρακάτω) και διαρκώς 
δηµιουργούνται και απαξιώνονται . ∆ηλαδή  το σύνολο της ύλης είναι σταθερό και το 
πυρ το αείζωο αποτελεί το Είναι, συνασπίζει την ύλη. 
     Αλλά να δούµε και αυτό το κοµµάτι που είναι τόσο σηµαντικό. 
 
Κλήµης, Στρωνατείς V 105 : 
 
     Ότι και γενητόν και φθαρτόν είναι εδογµάτιζεν, µηνύει τα επιφερόµενα. Πυρός 
τροπαί πρώτον θάλασσα, θαλάσσης δε το µεν ήµισυ γη, το δε ήµισυ πρηστήρ. ∆υνάµει 
γαρ λέγει ότι το πυρ υπό του διοικούντος λόγου και  θεού τα σύµπαντα δι’ αέρος 
τρέπεται εις υγρόν το ως σπέρµα της διακοσµήσεως , ό καλεί θάλασσαν, εκ δε τούτου 
αύθις γίνεται γη και ουρανός και τα εµπεριεχόµενα. Όπως δε πάλιν αναλαµβάνεται και 
εκπυρούται, σαφώς διά τούτων δηλοί. Θάλασσα διαχέεται, και µετρέεται εις τον αυτόν 
λόγον, οκοίος πρόσθεν ήν ή γενέσθαι γη. 
 
     «Εδογµάτιζε ότι η ύλη (είναι) Είναι και γεννητή και φθαρτή και το µαρτυρούν τα 
παρακάτω. Του (σ.σ. αείζωου)   πυρός µετατροπή πρώτη είναι η θάλασσα (σ.σ. 
δηλαδή η ύλη του σύµπαντος , άτοµα, µόρια κλπ) και της θαλάσσης  το ήµισυ 
πλανήτες (γη) και το άλλο ήλιοι. Γιατί λέει ότι  το (αείζωο) πυρ   υπό του Λόγου και 
Θεού που διοικεί, µετατρέπει τα σύµπαντα από αέρα σε υγρό το οποίο είναι το 
σπέρµα του κόσµου και το οποίο καλεί θάλασσα και αυτό αµέσως γίνεται γη και 
ουρανός και τα αστέρια. Όπως  όµως πάλι επανέρχεται και γίνεται πυρ, σαφώς το 
φανερώνει µε αυτά που λέει (δηλαδή ότι ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο ).Η 
ύλη του σύµπαντος (θάλασσα)  διαχέεται και οργανώνεται µε τον ίδιο Λόγο, ο οποίος 
υπήρχε πριν από την γένεση της γης.» 
      
     ∆ιατυπώνεται η θεία φύση του Λόγου και ότι διοικεί και διέπει την ύλη. Το πυρ το 
αείζωο αποτελείται από τις άτοµες γραµµές του ∆ηµόκριτου και του Παρµενίδη, ή τις 
στιγµές του Αριστοτέλη και µετατρέπεται σε θάλλασσα (άτοµα , µόρια), που είναι η 
ύλη του σύµπαντος και διατυπώθηκαν από τον Παρµενίδη ως µόρια , τα οποία βέβαια 
δεν είναι κατ’  ανάγκη τα σηµερινά εννοούµενα µόρια, αλλά τα στοιχειώδη σωµάτια.     
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                                              Ο ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
 
     ∆ιογένης Λαέρτιος IX 44 : 
 
     ∆οκεί  δε αυτώι τάδε. Αρχάς είναι των όλων ατόµους και κενόν, τα δ’  άλλα πάντα 
νενοµίσθαι. Απείρους τε είναι κόσµους και γενητούς και φθαρτούς. Μηδέν τε εκ µη 
όντος γίγνεσθαι µηδέ εις το µη όν φθείρεσθαι. Και τας ατόµους δε απείρους είναι κατά 
µέγεθος και πλήθος, φέρεσθαι εν τω όλωι δινουµένας, και ούτω πάντα τα συγκρίµατα 
γεννάν, πυρ, ύδωρ, αέρα, γην. Είναι γαρ και ταύτα εξ ατόµων τινών συστήµατα. Άπερ 
είναι απαθή και αναλλοίωτα διά την στερότητα. Τον τε ήλιον και την σελήνην εκ 
τοιούτων λείων  και περιφερών όγκων συγκεκρίσθαι, και την ψυχήν όµοίως. Ήν και τον 
νουν ταυτόν είναι. Οράν δ’ ηµάς κατ’ ειδώλων εµπτώσεις. Πάντα τε κατ’ ανάγκην 
γίνεσθαι, της δίνης αιτίας ούσης της γενέσεως πάντων, ήν ανάγκην λέγει. 
 
     «Πιστεύει αυτός τα εξής : των πάντων αρχή είναι οι άτοµες (σ.σ. γραµµές)  και το 
κενό, τα άλλα όλα είναι υποκειµενικά. Και άπειροι είναι οι γαλαξίες και είναι γενητοί 
και  φθαρτοί. Και το µηδέν (το κενό), από τίποτε (από µη ον) γίνεται ύλη (γίγνεσθαι) 
και τα γενόµενα δεν γυρίζουν στο κενό (σ.σ. διαρκής δηµιουργία). Και οι άτοµες 
γραµµές είναι άπειρες στο µέγεθος και το πλήθος , κινούνται παντού σαν σε δίνη και 
έτσι γεννιούνται όλα τα σωµάτια (συγκρίµατα) που αποτελούν το πυρ, το νερό, τον 
αέρα και την γη. ∆ιότι όλα αυτά είναι συστήµατα από κάποιες άτοµες γραµµές. Και 
τα σωµάτια είναι σταθερά και απαθή επειδή είναι στερεά. Και ο ήλιος και η σελήνη 
από τέτοιους λείους όγκους των περιφεροµένων ατόµων γραµµών αποτελούνται και η 
ψυχή οµοίως. Η οποία ταυτίζεται µε τον νου (πνεύµα) .και µας βλέπουν σαν 
συµπτώσεις ειδώλων. Και όλα γίνονται νοµοτελειακά και η δίνη των ατόµων 
γραµµών είναι η αιτία της γένεσης των πάντων και την οποία λέγει ότι είναι 
απαραίτητη.» 
 
     Οι άτοµες γραµµές είναι η κίνηση, το άλµα του απειροστικού κενού και η οποία 
αναφέρεται από τον Αριστοτέλη (θα το δούµε παρακάτω). Και οι άτοµες γραµµές 
περιφέρονται σαν σε δίνη και αποτελούν τα συγκρίµατα (είναι τα µόρια του 
Παρµενίδη) και αυτά συνιστούν όλη την ύλη. Και η ψυχή και το πνεύµα 
αποτελούνται από τις άτοµες γραµµές και είµαστε είδωλα και απεικονίσεις των 
δινουµένων ατόµων γραµµών. Άϋλος ελκυστής έλκει τις άτοµες γραµµές και γίνονται 
τα σωµάτια τα οποία αποτελούν όλο το σύµπαν. Υπάρχει νοµοτέλεια στην ύλη και 
όλα γίνονται κατ’ ανάγκη.    
 
     Σιµπλίκιος, περί ουρανού 294, 33: 
 
     ∆ηµόκριτος ηγείται την των αϊδίων φύσιν είναι µικράς ουσίας πλήθος απείρους. 
Ταύταις δε τόπον άλλον υποτίθησιν άπειρον τώι µεγέθει. Προσαγορεύει δε τον µεν 
τόπον τοίσδε τοις ονόµασι τώι τε κενώι και τώι ουδενί και τώι απείρωι, των δε ουσιών 
εκάστην τώι τε δενί και τώι ναστώι και τώι όντι. Νοµίζει δε είναι ούτω µικράς τας 
ουσίας, ώστε εκφυγείν τας ηµετέρας αισθήσεις. Υπάρχειν δε αυταίς παντοίας µορφάς 
και σχήµατα παντοία και κατά µέγεθος διαφοράς. Εκ τούτων ουν ήδη καθάπερ εκ 
στοιχείων γεννάι και συγκρίνει τους οφθαλµοφανείς και τους αισθητούς όγκους. 
Στασιάζειν δε και φέρεσθαι εν τώι κενώι διά τε την ανοµοιότητα και τας άλλας 
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ειρηµένας διαφοράς, φεροµένας δε εµπίπτειν και περιπλέκεσθαι περιπλοκήν τοιαύτην, ή 
συµψαύειν µεν αυτά και πλησίον αλλήλων είναι ποιεί, φύσιν µέντοι µίαν εξ εκείνων 
κατ’ αλήθειαν ουδ’ ηντιναούν γεννάι. 
 
     «Ο ∆ηµόκριτος νοµίζει η φύση των αιωνίων οντοτήτων , αποτελείται από µικρές 
ουσίες άπειρες. Αυτές προϋποθέτουν άλλο χώρο, άπειρο σε µέγεθος. Ονοµάζει τον 
χώρο αυτό µε αυτά τα ονόµατα, κενό, µηδέν και άπειρο και από τις ουσίες καθεµία 
ονοµάζει δεν (=πράγµα, είναι οι άτοµες γραµµές) και πυκνό και ον. Θεωρεί ότι είναι 
µικρές οι ουσίες, ώστε να διαφεύγουν από τις αισθήσεις µας. Ότι υπάρχουν σε πολλές 
µορφές και σχήµατα διάφορα και έχουν διαφορές κατά µέγεθος. Από αυτές τις ουσίες 
γεννιούνται τα στοιχεία και τα συγκρίνοµε µε τους οφθαλµοφανείς και αισθητούς 
όγκους. Περιφέρονται γύρω από σταθερό σηµείο (σ.σ. ελκυστή) στο κενό, επειδή 
είναι ανόµοιες και έχουν τις λεγµένες διαφορές, περιφερόµενες δε εµπίπτουν και 
περιπλέκονται τέτοια περιπλοκή, ώστε αγγίζει η µία την άλλη και είναι πλησίον, η δε 
φύση είναι λοιπόν µία  και προέρχεται από αυτές τις ουσίες (τις άτοµες γραµµές) 
αλήθεια και δεν γεννά κάποια από αυτές.» 
 
      Κατά τον Σιµπλίκιο, ο ∆ηµόκριτος θεωρεί ότι τα µόρια της φύσης είναι αιώνια 
και αποτελούνται από µικρές ουσίες (άτοµες γραµµές). Θεωρεί ότι το κενό 
προσδιορίζει χώρο όπου δοµείται η ύλη και είναι το µηδέν, αφού «δεν» θεωρεί τις 
άτοµες γραµµές από όπου ξεκινά η ύλη και «µηδέν» είναι η απουσία ύλης . Αυτές 
περιφέρονται γύρω από σταθερό σηµείο που έλκει αυτές και η µία φύση αποτελείται 
από αυτές.                
 
     Σιµπλίκιος, Φυσικά 28, 15 : 
 
     Παραπλησίως δε και ο εταίρος αυτού ∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης (σ.σ.του Λευκίππου), 
αρχάς έθετο το πλήρες και το κενόν, ών το µεν ον το δε µη ον εκάλει. Ως ύλην τοις ούσι 
τας ατόµους υποτιθέντες τα λοιπά γεννώσι ταις διαφοραίς αυτών. 
 
     «Παράλληλα δε και ο εταίρος αυτού ο ∆ηµόκριτος ο Αβδηρίτης, έθεσε σαν αρχές 
το πλήρες και το κενό. Και το πλήρες καλούσε ον, το κενό καλούσε µη ον. Ως ύλη 
του πλήρους υπέθεσαν τις άτοµες γραµµές.» 
 
     Αριστοτέλης, περί γεννήσεως και φθοράς, Α231a  13 : 
 
     Έσται γαρ τι ου διηρηµένον , ήν δε πάντηι διαιρετόν. Αλλά µην ει µηδέν έσται σώµα 
µηδέ µέγεθος, διαίρεσις δ’ έσται, ή εκ στιγµών έσται, και αµεγέθη εξ ων σύγκειται, ή 
ουδέν παντάπασιν, ώστε κάν γίγνοιτο εκ µηδενός κάν είη συγκείµενον και το παν δη  
ουδέν αλλ’ ή φαινόµενον. 
 
     ∆ιότι υπάρχει κάτι που δεν διαιρείται , ήταν δε πάντα διαιρούµενο (σ.σ. το σώµα). 
Αλλά όµως εάν δεν υπάρχει σώµα, ούτε µέγεθος (αδιαίρετο), υπάρχει διαίρεση, ή 
υπάρχουν στιγµές (άτοµες γραµµές) που είναι αµεγέθη και από τις οποίες αποτελείται 
το σώµα, ή  υπάρχει το τίποτε (κενό) που αποτελεί την φύση, ώστε και αν ήθελε να 
γίνουν από το µηδέν και αν είναι συγκείµενα (σ.σ. τα σώµατα). Και το σύµπαν να 
είναι συνολικά µηδέν (σ.σ. ίσο θετικό υποσύµπαν και ίσο αρνητικό) και να είναι 
ορατό. 
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     Θεωρούνται λοιπόν οι άτοµες γραµµές ως αδιαίρετες και συνιστούν τα σώµατα. 
Κενό και άτοµες γραµµές αποτελούν το σύµπαν και οι άτοµες γραµµές συνιστούν 
σώµατα, που τα µισά έχουν θετική µάζα στο θετικό υποσύµπαν και τα άλλα µισά 
αρνητική (σύνολο µηδέν). 
 
     Γαληνός, περί Ιποκράττους, ΣΤ  I  2 : 
 
     .... κατά την αλήθειαν δεν και µηδέν εστι τα πάντα. Και γαρ αύ και τουτ’ είρηκεν 
αυτός, «δεν» µεν τας ατόµους ονοµάζων, «µηδέν» δε το κενόν. Αι µεν ουν άτοµοι 
σύµπασαι σώµατα ούσαι σµικρά χωρίς ποιοτήτων εισί, το δε κενό χώρα τις εν ήι 
φερόµενα ταυτά τα σώµατα άνω τε και κάτω... 
 
     «αληθινά «δεν» και «µηδέν» είναι τα πάντα. Και πάλι αυτό είπε, ότι «δεν» είναι οι 
άτοµες (γραµµές) και «µηδέν» το κενό. Και µεν οι άτοµες όλες είναι σώµατα µικρά, 
χωρίς να έχουν ποιότητες, το δε κενό είναι χώρος, στον οποίο περιφέρονται τα 
σώµατα άνω και κάτω….» 
 
     Σχόλια Βασιλ. Πλουτ. ∆ηµ. προς Κωλώτη 1110 F : 
 
     Τι γαρ λέγει ∆ηµόκριτος, ουσίας απείρους το πλήθος ατόµους τε και διαφόρους, έτι 
δ’ αποίους και απαθείς εν τώι κενώι φέρεσθαι διεσπαρµένας... είναι δε πάντας τας 
ατόµους ιδέας υπ’ αυτού καλουµένας, έτερον δε µηδέν. Εκ µεν γαρ του µη όντος ουκ 
είναι γένεσιν, εκ δε των όντων µηδέν αν γενέσθαι τώι µήτε πάσχειν µήτε µεταβάλλειν 
τας ατόµους υπό στερρότητος. Όθεν ούτε χρόαν εξ αχρώστων ούτε φύσιν ή ψυχή εξ 
αποίων και απαθών υπάρχειν.  
 
     «∆ιότι κάτι λέγει ο ∆ηµόκριτος, ότι υπάρχουν άπειρες ουσίες άτοµες και 
διαφορετικές, επιπλέον και χωρίς ποιόν και απαθείς και περιφέρονται στο κενό 
διεσπαρµένες…. Είναι δε αυτές ,αυτές που αποκαλεί άτοµες ιδέες και το άλλο είναι 
το µηδέν. Από το τίποτε δεν υπάρχει γένεση και από τα όντα, τίποτε δεν επιδρά και 
µεταβάλλει τις άτοµες, επειδή δεν µπορεί. Από όπου δεν υπάρχει χρώµα από άχρωµα, 
ούτε (υπάρχει) φύση ή ψυχή από αυτά που δεν έχουν ποιόν και δεν µεταβάλλονται.» 
 
     Στα σχόλια του Βασιλείδη στο έργο του Πλουτάρχου ∆. προς Κωλώτη, 
διαπιστώνουµε ότι οι άτοµες ουσίες αποκαλούνται άτοµες ιδέες. Επίσης διατυπώνεται 
ότι δεν υπάρχει γένεση από το µηδέν και αποτελείται η ύλη από «δεν». Μάλλον 
πρόκειται για διαφωνίες του Βασιλείδη ή του Πλουτάρχου προς τις ιδέες του 
∆ηµόκριτου. Εσείς θα περιµένετε και κείµενα του Αριστοτέλη , που µιλάει για γένεση 
από το µηδέν. 
     Επί τη ευκαιρία, σηµειώνεται ότι ο Ηράκλειτος µίλησε για γένεση και απαξίωση 
της ύλης, οπότε υπάρχει σταθερότητα, ενώ ο ∆ηµόκριτος µίλησε για γένεση ύλης 
χωρίς απαξίωση, οπότε έχουµε την διαρκή δηµιουργία. 
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                                        Ο  Λ Ε Υ Κ Ι Π Π Ο Σ    
 
     Αριστοτέλης ,περί γενέσεως και φθοράς Α8 324b: 
 
     ...οδώι δε µάλιστα και περί  πάντων ενί λόγωι διωρίκασι Λεύκιππος και ∆ηµόκριτος, 
αρχήν ποιησάµενοι κατά φύσιν ήπερ εστίν. Ενίοις γαρ των αρχαίων έδοξε το ον εξ 
ανάγκης έν είναι και ακίνητον. Το µεν γαρ κενόν ουκ ον, κινηθήναι δ’ ουν αν δύνασθαι 
µη όντος κενού κεχωρισµένου, ουδ’ αύ πολλά είναι µη όντος του διεγείροντος...    
 
      «…στον δρόµο της διάλεξης περί πάντων ο Λεύκιππος  και ο ∆ηµόκριτος όρισαν 
ενιαίο λόγο, αφού έκαναν την αρχή πως είναι η φύση. ∆ιότι µερικοί από τους 
αρχαίους θεώρησαν, ότι το ον  είναι ένα και ακίνητο. Το µεν κενό είναι µη ον, να 
κινηθεί δεν µπορεί επειδή δεν χωρίζεται, ούτε είναι πολλά όντα που δεν διεγείρει το 
κενό (µη ον).» 
 
325a 23: 
 
      το γαρ κυρίως ον παµπλήρες ον. Αλλ’ είναι το τοιούτον ουχ εν, αλλ’ άπειρα το 
πλήθος και αόρατα διά σµικρότητα των όγκων. Ταύτα εν τώι κενώι φέρεσθαι (κενόν 
γαρ είναι), και συνιστάµενα µεν γένεσιν ποιείν, διαλυόµενα δε φθοράν. 
 
       «επειδή το κυρίως ον είναι εντελώς πλήρες ον. Αλλά είναι πολλά και άπειρα στο 
πλήθος και αόρατα (σ.σ. τα συγκρίµατα, δηλ. τα µόρια) επειδή είναι µικροί οι όγκοι, 
και αυτά κινούνται στο κενό (επειδή είναι κενό) και συγκροτούµενα δηµιουργούν 
µεγαλύτερα σώµατα, τα οποία όταν διαλύονται φθείρονται.» 
 
     ...κυρίως την αφήν έλεγεν ο ∆ηµόκριτος λέγων άπτεσθαι αλλήλων τας ατόµους.. 
αλλά πλησίον είναι αλλήλων τας ατόµους και µη πολύ διεστάναι, τούτον αφήν εκάλει. 
Κενώι γαρ πάντως διείργεσθαι αυτάς... 
 
     «… κυρίως ως αφή  έλεγε ο ∆ηµόκριτος ισχυριζόµενος ότι άπτονται µεταξύ των οι 
άτοµες… αλλά πλησίον είναι µεταξύ τους οι άτοµες και δεν διαχωρίζονται  πολύ και 
καλούσε αυτό αφή. Επειδή το κενό επεξεργάζεται αυτές….» 
 
     Τα άτοµα περιφέρονται στο κενό και το κενό διεγείρεται και παράγει τις άτοµες 
γραµµές που συνιστούν τα συγκρίµατα (άτοµα, µόρια). 
 
 
                                         ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ 
 
     ∆ιογένης Λ.  II 6-15 
 
     Αναξαγόρας... ούτος ήκουσεν Αναξιµένους και πρώτος τη ύληι νουν επέστησεν, 
αρξάµενος,... «πάντα χρήµατα ήν οµού. Είτα νους ελθών αυτά διεκόσµησεν»... καθάπερ 
γαρ εκ των ψηγµάτων λεγοµένων τον χρυσόν συνεστάναι, ούτως εκ των οµοιοµερών 
µικρών σωµάτων το πάν συγκεκρίσθαι. Και νουν µεν αρχήν της κινήσεως... δύο τας 
αρχάς αυτόν λέγειν την του απείρου φύσιν και τον νουν  
 
     «ο Αναξ. διδάχτηκε από τον Αναξιµένη και πρώτος καθιέρωσε ότι η ύλη διοικείται 
από τον νου και άρχισε.. « όλα τα πράγµατα ήταν µαζί. Αφού επήλθε ο νους, τα 
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τακτοποίησε».. όπως ακριβώς ο χρυσός συνίσταται από τα λεγόµενα ψήγµατα, έτσι 
και από οµοιοµερή µικρά σώµατα, συγκροτείται το πάν. Και ο νους εξουσιάζει την 
κίνηση…. ∆ύο είναι οι αρχές, λέγει αυτός και η φύση του απείρου και ο νους. 
 
     Αριστ. Περ. γεν. και φθορ. Α1 314a 18: 
 
     Αναξαγόρας...εδόκει γαρ αυτώι απορώτατον είναι, πως εκ του µη όντος δύναται τι 
γίνεσθαι ή φθείρεσθαι εις το µη ον. 
 
     «Θεωρούσε ότι είναι άξιο θαυµασµού , πως από το µη ον (κενό) µπορεί κάτι να 
γεννηθεί ή να φθαρεί προς το τίποτε.» 
 
     Νοµίζουµε ότι ο νους του Αναξαγόρα που διακόσµισε το σύµπαν, είναι ο Λόγος 
του Ηρακλείτου. 
 
 
                                                 Ο ΠΑΡΜΕΝΙ∆ΗΣ 
 
     Σιµπλίκος, Φυσικά, 28,4 
 
     (Παρµενίδη και Ξενοφάνη) εκείνοι γαρ έν και ακίνητον και αγένητον και 
πεπερασµένον ποιούντων το πάν και το µη όν µηδέ ζητείν συγχωρούντων ούτος άπειρα 
και αεί κινούµενα υπέθετο στοιχεία τας ατόµους. 
 
     «διότι ο Παρ. και ο Ξεν. Θεωρούσαν ότι το παν είναι ένα, ακίνητο και αγένητο και 
προχωρούσαν στην αναζήτηση του µηδενός (µη όντος, κενού) και αυτός (ο Παρ.) 
υπέθετε ότι είναι άπειρα και διαρκώς κινούµενα στοιχεία που αποτελούν οι άτοµες.» 
 
     ∆ιαπιστώνουµε ότι το ένα είναι ακίνητο και αγένητο και αυτό είναι το κενό. Οι 
άτοµες γραµµές αποτελούν τα στοιχεία (σήµερα είναι τα ηλεκτρόνια ,τα πρωτόνια και 
τα νετρόνια που αποτελούν τα άτοµα) και κινούνται διαρκώς. ∆ηλαδή, µαζί µε τον 
∆ηµόκριτο παραπάνω, διατυπώνεται ότι τα στοιχεία αιωρούνται και κινούνται (π.χ. 
έχουν spin), σε αντίθεση µε την θέση πολλών επιστηµόνων, που πιστεύουν ότι 
θεωρούσαν τα άτοµα ακίνητα και συνεχή. 
 
     Πλούταρχος, Στρ. 5: 
 
     Αϊδιον µεν γαρ το πάν και ακίνητον αποφαίνεται κατά την των πραγµάτων αλήθειαν. 
Είναι γαρ αυτό µούνον µονογενές τε... αγένητον. Γένεσιν δε των καθ’ υπόληψιν ψευδή 
δοκούντων είναι. Και τας αισθήσεις εκβάλλει εκ της αληθείας. Φησί δε ότι  ει τι παρά 
το όν υπάρχει, τούτο ουκ έστιν όν. το δε µη όν εν τοις όλοις ουκ έστιν. Ούτως ουν το ον 
αγένητον απολείπει. Λέγει δε την γην του πυκνού καταρρυέντος (αέρος) γεγονέναι. 
 
     «Αιώνιο µεν το παν και ακίνητο είναι, αποφαίνεται σύµφωνα µε την αλήθεια των 
πραγµάτων. ∆ιότι αυτό είναι µόνο και µονογενές… και αγένητο. Θεωρούν ότι η 
γένεση (του παντός) είναι ψευδής υποκειµενικότητα. Και οι αισθήσεις µας 
εξοστρακίζουν από την αλήθεια. Ισχυρίζεται ότι εάν υπάρχει κάτι δίπλα στο ον (στην 
ύλη), αυτό είναι το µη ον (το κενό). Το δε µη ον δεν είναι Είναι όπως η ύλη. Έτσι 
λοιπόν η ύλη (σ.σ. όπως είναι) µένει αγένητη. Λέγει δε ότι η γη, έχει γίνει από 
κατάρρευση πυκνού αέρα. 
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     Ο Παρµενίδης λοιπόν υποστήριξε ότι η ύλη είναι αγένητος και όχι αυτοί που 
αποκλήθηκαν υλιστές! Θυµηθείτε την γένεση από το κενό του ∆ηµόκριτου, αλλά και 
γιατί όχι και του Ηράκλειτου (συνάγεται από το αρχαίο κείµενο «απτόµενον µέτρα»). 
Η γένεση κατά τον Παρµενίδη είναι ψευδής. 
 
     Πλωτίνος, εννεάδες 1,8: 
 
     Άπτετο µεν ουν και Παρµενίδης πρότερον της τοιαύτης δόξης, καθόσον εις ταυτό 
συνήγεν ον και νουν και το ον ουκ εν τοις αισθητοίς ετίθετο.το γαρ ... είναι λέγων και 
ακίνητον λέγει τούτο, καίτοι προστιθείς το νοείν σωµατικήν πάσαν κίνησιν εξαιρών απ’ 
αυτού...το γαρ αυτό νοείν εστίν τε και είναι. 
 
     «Άγγιζε λοιπόν και ο Παρµενίδης τέτοια θεωρία, ότι ταύτιζε το ον  και τον νουν 
και το ον (ύλη) το έθετε στα αισθητά. ∆ιότι το… έλεγε ότι είναι αυτό (το ον) και 
ακίνητο, καίτοι πρόσθεσε την νόηση (σ.σ. στην ύλη), αφού εξαίρεσε κάθε σωµατική 
κίνηση από αυτό (το ον)…. ∆ιότι το ίδιο είναι η νόηση και η ύλη.» 
 
     Η αντίφαση αίρεται µόνο αν υποθέσουµε (και αυτό είναι σωστό), ότι ο 
Παρµενίδης ως ον εννοούσε το κενό και ο νους «βρίσκεται» στο κενό και το οποίο 
είναι ακίνητο. Μετά τον Πλάτωνα, αλλά και σε µερικούς προσωκρατικούς, ον και 
είναι, είναι η ύλη. 
 
     Πλάτων, Παρµενίδης, 135: 
 
     Ταύτα µέντοι , ώ Σώκρατες, έφη ο Παρµενίδης, και έτι άλλα προς τούτοις πάνυ 
πολλά αναγκαίον έχειν τα είδη, ει εισίν αύται αι ιδέαι των όντων και οριείται εις αυτό τι 
έκαστον είδος. 
 
     «Αυτά λοιπόν Σωκράτη, είπε ο Παρµενίδης και επιπλέον άλλα πάλι πολλά είναι 
αναγκαίο να έχουν τα είδη, εάν αυτά (τα πολλά) είναι οι ιδέες των όντων και (από τις 
ιδέες) οριοθετείται το κάθε είδος του όντος.» 
 
141d: Άρα ουκ ανάγκη το µεν όλον έν όν είναι αυτό, τούτου δε γίγνεσθαι µόρια το τε έν 
και το είναι; -ανάγκη-   
 
     «Άρα δεν είναι ανάγκη το όλο να είναι ενιαίο, αλλά αποτελείται από µόρια το ένα 
και η ύλη;- αναγκαίο είναι-» 
 
163: το έν άρα µη όν αλλοιούται τε και ουκ αλλοιούται. 
 
     « άρα το ένα και µη ον και αλλοιούται και δεν αλλοιούται» 
 
     Ο Παρµενίδης , όπως και ο  Πυθαγόρας, πίστευε στις ιδέες (και όλοι οι 
προσωκρατικοί). Οι ιδέες καθορίζουν το είδος των όντων.  Το όλο αποτελείται από 
µόρια (παραπάνω τα είδαµε ως στοιχεία) και τα µόρια αυτά σήµερα είναι τα 
στοιχειώδη σωµάτια. Το κενό (µη ον) και αλλοιούται (παράγει ύλη) και είναι και 
σταθερό. 
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                                                  O  ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
 
     Σουϊδας , λεξικό: 
 
     Εν υποµνήµασι δε Πυθαγορική και ταύτα εύρηται. Αρχήν µεν των απάντων µονάδα, 
εκ δε της µονάδος αόριστον δυάδα, ως αν ύλην τη µονάδι αιτίω όντι υποστήναι. Εκ δε 
της µονάδος και της αορίστου δυάδος τους αριθµούς, εκ δε των αριθµών τα σηµεία, εκ 
δε τούτων τας γραµµάς, εξ ων τα επίπεδα οχήµατα. Εκ δε των επιπέδων τα στερεά 
σχήµατα, εκ δε τούτων τα αισθητά σώµατα... 
 
     «Στα Πυθαγορικά υποµνήµατα και αυτά θα βρεθούν. Αρχή των όλων είναι η 
µονάδα, από την µονάδα προέρχεται η αόριστη δυάδα, όπως αν ήταν δυνατόν να γίνει 
η µονάδα αίτιο της ύλης. Από την µονάδα και την αόριστο δυάδα προέρχονται οι 
αριθµοί, από τους αριθµούς τα σηµεία και από τούτα οι γραµµές και από αυτές τα 
επίπεδα σχήµατα. Από δε τα επίπεδα σχήµατα προέρχονται τα στερεά σχήµατα και 
από αυτά τα αισθητά σώµατα….» 
 
     Ιάµβλιχος ,59 
      
     Καλήν µεν ουν είναι την του σύµπαντος ουρανού θέαν και των εν αυτώ φορουµένων 
αστέρων ει τις καθορώη την τάξιν, κατά µετουσίαν  µέντοι του πρώτου και του νοητού 
είναι αυτό τούτον. Το δε πρώτον ήν εκείνο των αριθµών τε και λόγων φύσις διά παντός 
διαθέουσα. 
 
     « Είναι καλή η θέα του σύµπαντος ουρανού και των αστέρων που κινούνται σ’ 
αυτόν, εάν κάποιος δει προσεκτικά την τάξη. Κατά µετάπτωση της ουσίας του 
πρώτου και νοητού (θεός), είναι τέτοιος ο ουρανός. Το δε πρώτο ήταν εκείνο, η φύση 
των αριθµών και των λόγων που µέσα σε όλα κινείται.» 
       
      Αριστοτέλης, µετά τα φυσικά Ζ2, 1028b, 16: 
  
     δοκεί δε τισι τα του σώµατος πέρατα, οίον επιφάνεια και γραµµή και στιγµή και 
µονάς, είναι ουσίαι, και µάλλον ή το σώµα και το στερεόν. Έτι παρά τα αισθητά οι µεν 
ουκ οίονται είναι ουθέν τοιούτον, οι δε πλείω και µάλλον όντα αϊδια ώσπερ Πλάτων τα 
είδη... 
 
     «θεωρούν µερικοί ότι τα πέρατα του σώµατος που είναι η επιφάνεια και η ακµή 
και το σηµείο (κορυφή σχήµατος), είναι ουσίες και κάτι περισσότερο όπως το σώµα 
και το στερεό. Επί πλέον για τα αισθητά, οι µεν δεν νοµίζουν ότι είναι «Είναι», οι δε 
περισσότεροι θεωρούν µάλλον όντα αιώνια, όπως ο Πλάτων, τα είδη (τις ιδέες)… 
 
     Φυσικά, ∆6, 213b, 22: 
 
     Είναι δ’ έφασαν Πυθαγόρειοι κενόν, και επειιέναι αυτώι τωι ουρανώι εκ του 
απείρου πνεύµα τε ως αναπνέοντι και το κενόν, ό διορίζει τας φύσεις, ως όντος του 
κενού χωρισµού τινος των εφεξής και διορίσεως. Και τουτ’ είναι πρώτον εν τοις 
αριθµοίς. Το γαρ κενόν διορίζειν την φύσιν αυτών. 
 
     «Οι Πυθαγόρειοι ισχυρίζονταν ότι το κενό είναι «Είναι» και απέδωσαν ότι αυτός ο 
ουρανός προέρχεται από το άπειρο και είναι αυτό και πνεύµα σαν να αναπνέει και το 
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κενό, το οποίο ξεχωρίζει τις φύσεις, επειδή το κενό είναι ον και χωρίζεται από κάποιο 
σώµα. Και αυτό είναι πρώτο στους αριθµούς (σ.σ.το µηδέν). ∆ιότι το κενό ορίζει την 
φύση αυτών των σωµάτων (προέρχονται από το κενό).» 
 
     Βλέπουµε ότι οι Πυθαγόρειοι όρισαν σαν Είναι το κενό (ενώ ο ∆ηµόκριτος σαν µη 
Είναι) και είναι οπαδοί του Αναξαγόρα για το άπειρο σαν γενεσιουργό. Επίσης 
βλέπουµε ότι οι Πυθαγόρειοι όρισαν ότι το µηδέν είναι ο πρώτος αριθµός. 
 
     Φυσικά, ∆10, 218a, 32: 
 
    Τι δ’ εστίν ο χρόνος και τις αυτού η φύσις, οµοίως εκ τε των παραδεδοµένων άδηλόν 
εστι, και περί ων τυγχάνοµεν διεληλυθότες πρότερον. Οι µεν γαρ την του όλου κίνησιν 
είναι φασίν, οι δε την σφαίραν αυτήν. 
 
     «τι είναι ο χρόνος και ποια η φύση αυτού, όµοια από την παράδοση είναι 
αφανέρωτο και από όσα έτυχε να αναφέρουµε πριν. ∆ιότι οι µεν ισχυρίζονται ότι 
είναι η κίνηση του όλου (ο χρόνος), οι δε ότι είναι αυτή η σφαίρα (ίσως του 
σύµπαντος).» 
 
     Εδώ  συναντάµε την διατύπωση, ότι ο χρόνος είναι κίνηση και όσοι από σας 
διαβάσατε τις πρώτες εργασίες µου, αυτό το είχα  διατυπώσει ανεξάρτητα τότε. 
 
                                                  ΖΗΝΩΝ 
 
     ∆ιογ. IX 25: 
 
     Αρέσκει δ’ αυτώι τάδε. Κόσµους είναι κενόν τε µη είναι. 
 
     «αποδέχεται τα εξής: οι γαλαξίες είναι «Είναι» και το κενό «µη Είναι». 
 
     Αριστ. Σοφιστής 170b 19 : 
   
      ..αλλά και αποκρινόµενος και ερωτών Ζήνων έν οιόµενος είναι ηρώτησε, και έστιν 
ο λόγος ότι έν τα πάντα... 
 
     «….αλλά και αποκρινόµενος και ερωτών ο Ζήνων, θεωρών ότι ένα είναι το 
«Είναι» και ερώτησε σχετικά και υπάρχει ο Λόγος ότι είναι ένα τα πάντα…» 
 
     Αριστ. Μετά τα Φυσικά, Β4  1001 b7 : 
 
     Ως γαρ ιστορεί Εύδηµος, Ζήνων ο Παρµενίδου γνώριµος επειράτο δεικνύναι ότι µη 
οιόν τε τα όντα πολλά είναι τώι µηδέν είναι εν τοις ούσιν έν, τα δε πολλά πλήθος είναι 
ενάδων. 
 
     «∆ιότι όπως διηγείται ο Εύδηµος, ο Ζήνων ο γνώριµος του Παρµενίδη, 
προσπαθούσε να αποδείξει όχι όπως τα όντα ότι είναι πολλά, το µηδέν είναι ένα µέσα 
στα όντα, τα δε πολλά είναι πλήθος µονάδων.»  
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      Σιµπλίκιος, Φυσικά, 140, 34 : 
 
     Και ταύτα ουχί το έν αναιρών ο Ζήνων λέγει, αλλ’ ότι µέγεθος έχει έκαστον των 
πολλών και απείρων τώι προ του λαµβανοµένου αεί τι είναι διά την επ’ άπειρον τοµήν. 
 
     «Και αυτά, ότι δεν αναιρεί το ένα ο Ζήνων λέγει, αλλά κάθε ένα έχει µέγεθος από 
τα πολλά και τα άπειρα τµήµατα, στο να λαµβάνεται πριν κάτι και πάντοτε, για την 
άπειρο  τοµή του.»        
 
 
                                                  ΜΕΛΙΣΣΟΣ     
 
     ∆ιογ. IX 24 : 
 
     Εδόκει αυτώι το παν άπειρον είναι και αναλλοίωτον και ακίνητον  και έν όµοιον 
εαυτώι και πλήρες.  Κίνησίν τε µη είναι, δοκείν δε είναι. 
 
     « Θεωρούσε ότι το παν είναι άπειρο και αναλλοίωτο και ακίνητο και είναι ένα 
όµοιο µε τον εαυτό του και πλήρες. Και η κίνηση δεν είναι πραγµατική, νοµίζουµε 
όµως ότι είναι. 
 
     Αριστοτέλης περί Μελίσσου 1: 
 
     Αϊδιον είναί φησι εί τι εστιν, είπερ µη ενδέχεσθαι γενέσθαι µηδέν εκ µηδενός. Είτε 
γαρ άπαντα γέγονεν είτε µη πάντα, αϊδια αµφοτέρως. Εξ ουδενός γαρ γενέσθαι αν αυτά 
γιγνόµενα. Απάντων τε γαρ γιγνοµένων ουδέν προϋπάρχειν. 
     ...κατά πάντα  γαρ ταύτα πολλά τε το έν γίγνεσθαι και το µη όν τεκνούσθαι και το όν 
φθείρεσθαι αναγκάζεσθαι. 
      ...ώστε ουδέν αν κωλύοι το άπαντα γεγονέναι του µηδέν γενέσθαι αν εκ µη όντος 
και άπειρα τα όντα... 
     …πως γαρ, ει το άπειρον όλον είη, το κενόν µη όλον όν οίόν τε είναι; ακίνητον δ’ 
είναι φησίν, ει κενόν µη έστιν. Άπαντα γαρ κινείσθαι τώι αλλάτειν τόπον. 
 
     Αιώνιο είναι αν υπάρχει κάτι , εάν βέβαια δεν ενδέχεται να γίνεται τίποτε από το 
µηδέν. Είτε έχουν γίνει τα πάντα είτε όχι και στις δύο περιπτώσεις είναι αιώνια. Αν δε 
τα πάντα έγιναν, θα έγιναν από το µηδέν (κενό). ∆ιότι και αφού έγιναν όλα, πριν την 
γένεση τίποτε δεν προϋπήρχε. 
      …επειδή κατά όλα αυτά και το ένα να γίνεται και το µη ον (κενό) να γεννά και το 
ον να φθείρεται ότι αναγκάζεται. 
      …ώστε δεν ήθελε εµποδίζει τίποτε το να έχουν γίνει όλα, από το µηδέν να είναι 
προερχόµενα  (από το κενό –µη ον-) και άπειρα είναι τα όντα. 
     …γιατί πως, αν το άπειρο ήθελε να είναι το όλο, το κενό δεν είναι όλο ον και 
είναι; ακίνητο είναι ισχυρίζονται (το κενό), εάν το κενό (είναι) µη Είναι. Γιατί όλα 
κινούνται µε το να αλλάζουν τόπο.                            
 
     Στο παραπάνω αρχαίο κείµενο, θα βρείτε την φράση «του µηδέν γενέσθαι». Η 
γενική του άρθρου συνδιάζεται µε την ονοµαστική µηδέν και ίσως όχι µε το γενάσθαι 
και δηλώνεται έτσι ότι το µηδέν είναι φιλοσοφική κατηγορία. Θα το βρείτε και µε 
συνδιασµό µε το άρθρο στην δοτική (τω µηδέν) και αυτές τις ιδιοµορφίες θα τις 
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βρείτε και στον ∆ιονύσιο τον Αρεοπαγίτη και συνάγεται η βαθειά ρίζα της 
φιλοσοφίας που δίδαξε ο Χριστός µε την Ελληνική. 
 
 
                                           ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
 
     Φυσική ακρόαση Α 184a 1 : 
 
     Επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συµβαίνει περί πάσας τας µεθόδους, ών εισίν 
αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόµεθα γιγνώσκειν έκαστον, 
όταν τα αίτια γνωρίσοµεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και µέχρι των 
στοιχείων), δήλον ότι και περί της φύσεως επιστήµης πειρατέον διορίσασθαι πρώτον τα 
περί τας αρχάς. 
 
     «Επειδή το να γνωρίζεις καλώς και να επίστασαι συµβαίνει µε όλες τις µεθόδους 
που θα χρησιµοποιήσεις, των οποίων αρχές ή αίτια ή στοιχεία υπάρχουν, από το να 
γνωρίζεις αυτά (γιατί τότε νοµίζουµε ότι γνωρίζει κανείς το κάθε ένα, όταν 
γνωρίσουµε τα πρώτα αίτια και τις πρώτες αρχές έως και τα στοιχεία), είναι φανερό 
ότι προσπαθούµε να ορίσουµε την επιστήµη της φύσης πρώτα και τις αρχές.» 
 
                                   Α 184b 15  2 : 
 
     Ανάγκη δ’ ήτοι µίαν είναι την αρχήν ή πλείους, και ει µίαν , ήτοι ακίνητον, ως φησί 
Παρµενίδης και Μέλισσος, ή κινουµένην, ώσπερ οι φυσικοί, οι µεν αέρα φάσκοντες 
είναι οι δ’ ύδωρ την πρώτην αρχήν... το µεν ούν ει έν και ακίνητον το όν σκοπείν ου 
περί φύσεώς εστι σκοπείν. 
 
     « Είναι ανάγκη δε µία να είναι η αρχή ή περισσότερες και αν είναι µία, δηλαδή το 
ακίνητο όπως λένε οι Παρµενίδης και Μέλισσος, ή κινουµένη όπως λένε οι φυσικοί, 
άλλοι µεν ισχυριζόµενοι ότι ο αέρας είναι η πρώτη αρχή, άλλοι δε το νερό…. Λοιπόν 
το µεν αν είναι ακίνητο στην θεώρησή µας το ον, δεν είναι σαν να θεωρούµε την 
φύση (σ.σ. αλλά το µη ον). 
 
                                   Α 185b 15 : 
 
     Αλλά µην ει ως αδιαίρετον, ουθέν έσται ποσόν ουδέ ποιόν, ουδέ δη άπειρον το όν, 
ώσπερ Μέλισσος φησίν, ουδέ πεπερασµένον, ώσπερ Παρµενίδης. Το γαρ πέρας 
αδιαίρετον, ου το πεπερασµένον. Αλλά µην ει τω λόγω έν τα όντα πάντα ως λώπιον και 
ιµάτιον, τον Ηρακλείτου λόγον συµβαίνειν λέγειν αυτοίς... 
...και ου περί του έν είναι τα όντα ο λόγος έσται αλλά περί του µηδέν... 
 
     «Αλλά λοιπόν εάν είναι σαν αδιαίρετο το ον, δεν υπάρχει ποσό ούτε ποιο, ούτε 
είναι άπειρο το ον όπως λέγει ο Μέλισσος, ούτε πεπερασµένο όπως λέγει ο 
Παρµενίδης. Γιατί το τέλος είναι αδιαίρετο όχι το πεπερασµένο. Αλλά λοιπόν εάν 
κατά τον λόγο ένα είναι όλα τα όντα ,σαν λώπιο και ιµάτιο συµβαίνει να είναι ο λόγος 
του Ηρακλείτου, λέγει σ’ αυτούς … 
….και ο λόγος λέγει ότι όχι περί του ενός είναι τα όντα, αλλά περί του µηδενός…» 
 
     Βλέπουµε ότι όλα τα όντα αποτελούν το µηδέν (είναι ίσα θετικά και ίσα αρνητικά) 
και αυτό το φανερώνει ο λόγος του Ηρακλείτου. 
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                                         186b 20: 
 
     έτι όσα εν τω οριστικώ λόγω ένεστιν ή εξ ών εστιν, εν τω λόγω τω τούτων ουκ 
ενυπάρχει ο λόγος ο του όλου,.. 
 
     « επί πλέον όσα υπάρχουν στον οριστικό λόγο ή από τα οποία αποτελείται, σε 
αυτόν τον λόγο δεν υπάρχει ο λόγος του όλου (δηλαδή οι νόµοι του σύµπαντος  που 
αποτελούν τον λόγο του όλου).» 
 
                                          189a 19 : 
 
     τας δε αρχάς αεί δει µένειν... την δ’ αρχήν ου καθ’ υποκειµένου δει λέγεσθαι τινός. 
 
     «Οι αρχές είναι πάντοτε σταθερές… την δε αρχή, λέγεται ότι δεν είναι 
υποκειµενική.» 
 
                                            191b 9 : 
 
     ∆ήλον ότι και το εκ µη όντος γίγνεσθαι τούτο σηµαίνει, το ή µη ον. 
 
     « Είναι φανερό και το ότι αυτό σηµαίνει από µη ον να γίνεται ύλη, το να είναι το 
µη ον.» 
 
                                            191b 35 :   
 
     Πρώτον µεν γαρ οµολογούσιν απλώς γίγνεσθαί τι εκ µη όντος, ή Παρµενίδης ορθώς 
λέγειν 
 
      «γιατί πρώτα µεν οµολογούν απλά ότι γίνεται ύλη κάτι από µη ον  και το οποίο ο 
Παρµενίδης λέγει ορθά.» 
 
                                         192a  : 
 
     Ηµείς µεν γαρ ύλην και στέρησιν έτερόν φαµεν είναι, και τούτων το µεν ουκ ον είναι 
κατά συµβεβηκός, την ύλην, την δε στέρησιν καθ΄αυτήν, και την µεν εγγύς και ουσίαν 
πως, την ύλην, την δε ουδαµώς. 
 
     «Γιατί εµείς η ύλη και η απουσία ύλης λέµε ότι είναι διαφορετικά πράγµατα και 
από αυτά το κενό υπάρχει κατά σύµβαση δίπλα στην ύλη σαν απουσία ύλης και η 
ουσία είναι πλησίον της ύλης, ενώ η στέρηση δεν είναι.» 
 
                                                198a 37 : 
 
     διτταί δε αι αρχαί αι κινούσαι φυσικώς, ών η ετέρα ου φυσική. Ου γαρ έχει κινήσεως 
αρχήν εν εαυτή. Τοιούτον δ’ εστίν ει τι κινεί µη κινούµενον, ώσπερ το τε παντελώς 
ακίνητον και πάντων πρώτον και το τι έστιν και η µορφή. 
 
     «δύο οι αρχές που κινούν την φύση, και από τις οποίες η άλλη δεν είναι φυσική. 
Γιατί δεν έχει αρχή κίνησης µέσα της. Αυτό συµβαίνει, εάν κάτι κινεί και είναι 
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ακίνητο, όπως και το παντελώς ακίνητο και το πρώτο από όλα και το οποίο είναι και 
η µορφή. 
 
                                      265b 20 : 
 
     Και τον νουν δε φησιν Αναξαγόρας διακρίνειν τον κινήσαντα πρώτον. 
 
     «Και είπε ο Αναξαγόρας, ότι διακρίνει ότι ο νους είναι το πρώτο κινούν.» 
 
                                       225a 25 : 
 
     Αδύνατον και το µη ον κινείσθαι (ει δε τούτο και την γένεσιν κίνησιν είναι. Γίγνεται 
γαρ το µη ον). 
 
     «Αδύνατο και το να κινείται το µη ον (εκτός και το ότι η γένεση είναι κίνηση. 
Γιατί το µη ον γίνεται ύλη).» 
 
                                        231a 25 : 
 
     ...αδύνατον εξ αδιαιρέτων είναί τι συνεχές, οίον γραµµήν εκ στιγµών, είπερ η γραµµή 
µεν συνεχές, η στιγµή δε αδιαίρετον. 
 
     «…είναι αδύνατο κάτι συνεχές να αποτελείται από αδιαίρετα, όπως η γραµµή από 
στιγµές, εάν η γραµµή είναι συνεχές και η στιγµή αδιαίρετη.» 
 
                                         220b : 
 
     Επεί δ’ έστιν ο χρόνος µέτρον κινήσεως και του κινείσθαι , µετρεί δ’ ούτος την 
κίνησιν τω ορίσαι τινά κίνησιν.. 
 
     «Επειδή δε είναι ο χρόνος µέτρο της κίνησης και του κινείσθαι, µετρεί δε αυτός 
την κίνηση µε το να ορίζει κάποια  κίνηση..» 
 
     ∆ιαπιστώνουµε ότι ο Αριστοτέλης διατύπωσε ότι ο χρόνος είναι µέτρο της κίνησης 
(η µονάδα του χρόνου). 
 
       Αριστοτέλης, περί ουρανού  309b : 
 
     Άλογον και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό, χώραν τινά ούσαν. 
Αναγκαίον είπερ κινείται το κενόν, είναι αυτού τινά τόπον, εξ’ου µεταβάλλει και εις ον. 
 
     «Είναι άτοπο να αποδώσουµε χώρο στο κενό, γιατί δεν έχει. Είναι αναγκαίο εάν 
κινείται το κενό, να προσδιορίζει κάποιο χώρο, από την οποία κίνηση µεταβάλλεται 
και γίνεται ύλη.» 
 
      Η κίνηση του απειροστικού κενού προσδιορίζει την απαρχή της ύλης.  
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                    Η  ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ (Η ΑΤΟΜΟΣ) ∆ΙΝΟΥΜΕΝΗ 
 
                                   ΤΟ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟ ΑΛΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
 
     Θεωρούµε ότι «προϋπήρχε» το κενό.  Αξιώνουµε ότι γέννησε τον Λόγο, τον τρόπο 
δηλαδή να υφίσταται. Το κενό και ο Λόγος είναι άϋλα και ο Λόγος προσδιορίζει τον 
τρόπο ύπαρξης του κενού. 
     Κάποια απειροστικά κενά που προσδιορίζονται από τον Λόγο θα κάνουν ένα 
άλµα, θα ετεροεµφανισθούν χωρικά και χρονικά. Εκεί ακριβώς αρχίζει ο χρόνος, 
δηµιουργείται ο χρόνος. Ο χρόνος είναι κίνηση, είναι άλµατα του απειροστικού 
κενού. Απαρχή της ύλης είναι το άλµα του κενού που ορίζει τις στιγµές, τις άτοµες 
γραµµές του ∆ηµόκριτου και προσδιορίζεται η ύλη. 
 
                                      Η ΑΤΟΜΟΣ ∆ΙΝΟΥΜΕΝΗ 
 
     Όµως η άτοµος (γραµµή, στιγµή) συµπεριφέρεται σαν να βρίσκεται σε δίνη. Η 
δίνη του νεροχύτη είναι χαρακτηριστική, όπυ το νερό περιστρέφεται και πέφτει στην 
τρύπα. Η τρύπα και η βαρύτητα προσδιορίζουν τον ελκυστή που έλκει το νερό. Και οι 
άτοµες γραµµές περιστρέφονται γύρω από ένα ελκυστή ο οποίος είναι απειροστικό 
κενό, στο οποίο σβήνουν οι άτοµες γραµµές. Και οι άτοµες γραµµές παράγονται από 
διέγερση του κενού που υπάρχει ανάµεσα σε δύο σωµατίδια (πρωτόνια, νετρόνια, 
ηλεκτρόνια). Παράγονται και πέφτουν πάνω στην δίνη που προσδιορίζει το σωµάτιο. 
Παραγωγή από διέγερση του κενού, έχουµε στο φαινόµενο Casimir. 
 
                                      ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ CASIMIR 
 
     Το φαινόµενο αυτό περιγράφει την έλξη αγώγιµων, αφόρτιστων, παράλληλων 
πλακών σε µικρή απόσταση. Υποτέθηκε ότι διεγείρεται το κενό και παράγονται 
ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, αφού σε υψηλό κενό έγινε το πείραµα. Εµείς θεωρούµε 
ότι παράγονται βαρυτικά κύµατα, που είναι οι φορείς της έλξης των πλακών. 
     Η υπόθεση ότι παράγονται ηλεκ-µγν-κά κύµατα µεταξύ των πλακών δεν πρέπει να 
γίνει δεκτό, γιατί η απόσταση είναι µικρή (ακόµη και µισό µικρό ,στην περίπτωση 
αυτή τα κύµατα είναι φωτεινά και δεν παρατηρήθηκαν). Το κενό διεγείρεται από τα 
παλλόµενα σωµατίδια των πλακών που βρίσκονται σε µικρή απόσταση και 
παράγονται βαρυτικά κύµατα (ύλη) και η ύλη αυτή αποτελείται από απειροστικά 
άλµατα του κενού, τα  οποία  προσδιορίζουν ένα σωµάτιο θετικής και ένα αρνητικής 
µάζας τα οποία έλκονται και αποµακρύνονται σαν να είναι µάζες δεµένες µε 
ελατήριο, διερχόµενα από το µηδέν που  ξαναδιασπάται στα δύο σωµατίδια 
εκατέρωθεν του απειροστικού κενού και εµφανιζόµενα εκατέρωθεν. ∆ιαδίδονται στο 
χώρο µε εκπληκτική ταχύτητα. 
 
                                  ΣΥΜΠΑΝ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΕΝ ΤΑΥΤΩ 
 
     Όπως το βαρυτικό σωµάτιο είναι σύνθεση θετικών και αρνητικών µάζας και 
φορτίου, έτσι και η αρχική δοµή του σύµπαντος είχε την ίδια µεταβολή. Ένα άτοµο 
αρχικού υδρογόνου, διέφερε από ένα βαρυτικό κύµα γιατί είχε µάζα ηρεµίας, αλλά 
ήταν σύνθεση ενός ποζιτρονίου και αντιπρωτονίου και ενός ηλεκτρονίου και 
πρωτονίου που περιστρέφονταν γύρω από το κεντρικό απειροστικό κενό, το οποίο 
διεγειρόµενο παρήγε βαρυτικά κύµατα. Το κενό µε τα κύµατα που παρήγε, ήλκε τα 
σωµατίδια θετικής µάζας και τα αντισωµατίδια αρνητικής. Σύνολο µάζας µηδέν, 
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σύνολο φορτίου µηδέν και παραγωγή βαρυτικών κυµάτων που είναι διάσπαση του 
κενού. ∆ιάσπαση του κενού ήταν και τα σωµατίδια µε τα αντισωµατίδια και όλο το 
σύµπαν ήταν στο σύνολο  µηδέν µάζας ή φορτίου. 
 
                                           ∆Ι∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΜΠΑΝ 
 
     Έχετε δεί στην διδιάστατη οθόνη του κινηµατογράφου ή της τηλεόρασης, να 
εκτυλίσσεται ζωή ανθρώπων. Οι τρεις διαστάσεις περιορίζονται στις δύο της οθόνης. 
Υπάρχει και η ολογραφία του υπολογιστή και στις δύο διαστάσεις βλέπεις  να 
προχωράς σε ένα τοπίο, να γυρίζεις αριστερά, να επιστρέφεις πίσω και αυτά 
διεξάγονται στις δύο διαστάσεις της οθόνης. Το άϋλο λογισµικό βέβαια υπάρχει στον 
δίσκο του υπολογιστή, όµως τα φαινόµενα γίνονται στις δύο διαστάσεις. 
     Ένα διάνυσµα σε ένα σύστηµα αναφοράς, δεν είναι το ίδιο αν το δούµε από άλλο 
σύσατηµα, γιατί η διεύθυνση και η κλίση συνήθως αλλάζει. Ένα σύστηµα αναφοράς 
έχει το κέντρο του σε µένα, εσείς έχετε άλλο κέντρο και βλέπω τα διανύσµατα όπως 
τα βλέπω στον υπολογιστή, την δική µου ολογραφία. 
     Εάν λοιπόν δεχτούµε ότι στο δικό µας σύστηµα αναφοράς αναφέρονται 
διανύσµατα, όπως της θέσης ενός αντικειµένου ή της ταχύτητας ενός κινητού ή της 
επιτάχυνσης σώµατος, τότε ο κόσµος είναι ολογραφία του κάθε ανθρώπου που 
παρατηρεί τα διανύσµατα. Και επειδή η κλίση του διανύσµατος αλλάζει σε κάθε 
σύστηµα, πρέπει να δεχτούµε ότι στις δύο διαστάσεις που προσδιορίζουν τα µάτια 
µας, αλλάζουν και τα µέτρα των διανυσµάτων (τα οποία πρώτα θεωρούσαµε ότι 
εκτείνονται στις τρεις διαστάσεις). 
     Ο κόσµος που αντιλαµβάνοµαι είναι ο κόσµος που προσδιορίζουν οι αισθήσεις και 
ιδιαίτερα τα µάτια και η τρίτη διάσταση είναι υποκειµενική. Η αφή θα δώσει την 
ψευδαίσθηση των τριών διαστάσεων αν και τα πράγµατα είναι διαφορετικά. Όταν 
εκτείνοµε το χέρι να εγγίξουµε κάποιο αντικείµενο, µικραίνει ή µεγαλώνει και 
νοµίζουµε ότι προχωρά σε βάθος. Θεωρούµε ότι το σύµπαν είναι µία ολογραφία, 
καλύτερα µία πολυολογραφία και καθένας ζει την δική του ολογραφία. 
     Όπως στις παράλληλες πλάκες του Casimir που παράγονται βαρυτικά κύµατα, έτσι 
και το σύµπαν είναι διέγερση του κενού µεταξύ δύο απείρων (πλακών) σωµατιδίων, 
σε πολύ µικρή απόσταση και παραλλήλων. Τα σωµατίδια των δύο πλακών έχουν 
αντίθετο φορτίο και µάζα και έλκονται. ∆ιεγείρουν όµως το κενό και παράγουν 
αντιβαρυτικά κύµατα που προκαλούν την άπωση και γίνεται ισορροπία. Τα 
αντιβαρυτικά κύµατα, είναι στην ουσία βαρυτικά µε διαφορά φάσης 180 µοιρών. 
 
                                         Η ΓΕΝΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ 
 
     Συνεπώς το σχέδιο ήταν να διασπαστεί το κενό σε δύο παράλληλες πλάκες 
αντίθετων σωµατιδίων, µε αντίθετα φορτία και µάζες, τα οποία θα πάλλονται και θα 
διεγείρουν το κενό που θα παράγει αντιβαρύτητα, η οποία απωθεί την έλξη των 
φορτίων.  Το µωσαϊκό της κάθε πλάκας δεν ταλαντώνεται ταυτόχρονα αλλά τα 
σωµατίδια έχουν διαφορετική φάση ταλάντωσης και το ίδιο πλάτος. Τα σωµατίδια 
της κάθε πλάκας έχουν τα αντίστοιχα στην άλλη. 
     Η διάσπαση σε δύο πλάκες παράγει αντιβαρυτικά κύµατα. Μεταξύ των πλακών 
παράγονται τα αντιβαρυτικά κύµατα τα οποία θα τιθασευτούν από απειροστικά κενά, 
θα παράξουν τα σωµατίδια και τον φευγαλέο κόσµο µας, άτοµα σαν το υδρογόνο που 
περιγράψαµε και πιο πολύπλοκα. Θα σχηµατισθούν µόρια και στο βάθος του χρόνου 
θα «εµφανισθεί» το σύµπαν, σαν απόρροια διάσπασης και διέγερσης του κενού.      
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