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                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ποιόν όρο πρέπει να χρησιμοποιούμε, Θεός, Αλλάχ, Ιεχωβάς, God κλπ, γι’ αυτό που 
καλούμε υπέρτατο ον; Μπορούμε να απολυτοποιήσουμε την σκέψη ότι αυτό «υπάρχει»; 

 

                           ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ ΘΕΟΣ 

 

     Στην γ’ γυμνασίου τότε, το ένα παιδί έλεγε ότι η λέξη θεός προέρχεται από το ρήμα τίθημι 
(θέτω, έθεσε ο θεός τον κόσμο), το άλλο από το ρήμα θεώμαι (βλέπω, εθεάθη ο κόσμος) και 
άλλο έλεγε ότι προέρχεται από το ρήμα θέω (τρέχω). 

    Ήρθε η ώρα που ώριμος ο συγγραφέας και από το αρχαίο κείμενο, θα διαβάσει στα 
Φυσικά του Αριστοτέλη, ότι ονομάστηκε θεός, από του θειν τον χρόνον τον αΐδιον (θέω, 
θέειν, θειν). Δηλαδή έτρεξε τον αιώνιο χρόνο και ονομάστηκε θεός.  

    Αν ανατρέξει κανείς στο μεγάλο ετυμολογικό λεξικό (11ου αιώνα) στο λήμα θεός θα 
διαβάσει: Θεός. Παρά το θέω , το τρέχω, εις ον (όχι ων) πάντες τρέχομεν. Παρά το θέω και 
θεύω, θεός, ως φωλεύω, φωλεός (φωλιά). Οι γαρ αρχαίοι , ως επί το πλείστον, επί ηλίου  και 
σελήνης και αστέρων (αστατούσι γαρ) ετίθεσαν το όνομα, παρά το αεί θειν και κινείσθαι. Και 
χωρίς τούτων λέγοιτ’ αν, παρά το πανταχού είναι και περιθείν. Ή παρά το θω, το κατασκευάζω 
και ποιώ, ο πάντων ποιητής, και της των πάντων κατασκευής αίτιος, γίνεται θός και θεός.  

   Όπως διαβάσατε, η επιστημονικότητα της λέξης θεός είναι φοβερή και δεν χρειάζεται 
καμία αντιπαράθεση με άλλες λέξεις άλλων γλωσσών για το υπέρτατο ον. Βέβαια ήδη 
γνωρίζαμε ότι η Ελληνική γλώσσα, είναι η γλώσσα του θεού.  

 

                           ΠΩΣ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΣ 

 

    Οι υλιστές αμφισβητούν την ύπαρξη του Θεού. Να δούμε με ποια επιχειρήματα γίνεται 
αυτονόητος, δηλαδή βγαίνει σαν συμπέρασμα της ανάλυσης.  



    Ένα κουτί το τέμνομε στα δύο, το κάθε ένα σε δύο συνεχώς. Η εις άπειρο τομή θα 
οδηγήσει στην έννοια του αδιάστατου (χωρίς χώρο) κενού και αυτό είναι που είπε ο 
Δημόκριτος κενόν τε μη Είναι. Μη Είναι, δηλαδή άϋλο.  

    Εκεί εμφωλεάζει (φωλιάζει) ο Λόγος. Ο Λόγος είναι η λογική και η λογική είναι άϋλη. 

    Εκεί εμφωλεάζουν και οι ασώματες ιδέες, που οι έννοιές τους αντιστοιχούν σε ανθρώπινες 
λέξεις και όχι μόνο. Οι ιδέες απαρτίζουν το πνεύμα και το αδιάστατο κενό, διά του Λόγου, 
συμπλέκει τις ιδέες και σχηματίζει θεωρίες (καλύτερα σχημάτισε την υπέρτατη θεωρία).  

    Αυτό το τρισυπόστατο του Θεού, αυτή η ανάλυση, κάνει αυτονόητη την έννοια του θεού, η 
έννοια θεός είναι το συμπέρασμα της ανάλυσης και μάλιστα αδιαμφισβήτητο. Κανείς δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει ότι αυτό «υπάρχει». 

 

                                          Ο ΘΕΟΣ ΣΑΝ ΑΡΧΗ 

 

   Οι φιλόσοφοι, αυτοί που μίλησαν την γλώσσα του Θεού, όλοι στην θεωρία τους θα 
βάλλουν αρχές. Πρώτα θα πει ο Αριστοτέλης πρέπει να θέσουμε την αρχή (προϋπόθεση, 
εκκίνηση, προΰπαρξη, αίτημα, αξίωμα) και μετά να φτιάξουμε την θεωρία. Έτσι λοιπόν η 
κοσμοθεωρία του συγγραφέα κατασκευάζεται, αν θέσουμε τις αρχές, του αδιάστατου κενού, 
του Λόγου και του πνεύματος των ιδεών. Όλα τα άλλα απορρέουν και εσείς διαβάστε ΤΟ 
ΙΔΙΟΝ κατηγορία θεοφιλοσοφία στο ανωτέρω site. Ο Θεός και ο κόσμος γίνονται αυτονόητα 
και θα ταυτίσετε τον νου (όπου συμπλέκονται λογικά οι ιδέες)  και την ύλη. Και θα πείτε: 
ταυτόν τε νοείν τε και είναι (ταυτίζεται η νόηση και η ύλη) όπως ο Παρμενίδης και ίσως 
βρείτε πως γίνεται αυτό. Ίσως βρείτε ότι η ύλη είναι εκδήλωση του κενού , και ταυτίζεται 
έτσι με το άϋλο.              


