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                                                            ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

         Όποιος παρακολουθεί τις δημοσιεύσεις του συγγράφοντος, θα θυμούνται ότι ανέφερε 
ότι και οι Έλληνες φιλόσοφοι διάβασαν ή διδάχτηκαν, αλλά καινοτόμησαν και συμπλήρωσαν 
το πάνθεον της φιλοσοφίας (όχι όπως οι περιτμημένοι Εβραίοι που συστηματικά κλέβουν και 
ιδιοποιούνται ξένες θεωρίες). Τώρα που ήδη δημοσιεύτηκε το ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ 
ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΗ ΔΙΑ, με την φιλοσοφία και κοσμοθεωρία του που σε εκτεταμένη 
περίληψη γνωρίσατε, να δούμε τι προσέφεραν οι δύο φιλόσοφοι που επέλεξα. 

 

                               Ο ΓΕΛΑΣΙΝΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

 

    Ο Δημόκριτος χαμογελούσε ευγενικά σε όλους και όταν δεν έκανε σοβαρές φιλοσοφικές 
συζητήσεις, αστειευόταν με όλους. Έτσι τον επονόμασαν γελασίνο. 

    Όταν πήγε στην Αίγυπτο, οι Έλληνες ιερείς της Ίσιδος και του Οσίριδος, του έδωσαν την 
μυστική γνώση και ο παππούς μυήθηκε στην ιστορία του ανθρώπινου γένους και των 
Ελλήνων και στην κοσμοθεωρία του Δία. Εκεί , έγινε και μέλος των Ελευσινείων μυστηρίων, 
της μυστικής οργάνωσης του Ελληνικού έθνους των Επιλέκτων Ελλήνων. 

 

                              Ο ΘΕΟΠΤΗΣ ΚΛΑΥΣΙΝΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

 

    Ο Ηράκλειτος έκλαιγε εύκολα και ονομάστηκε κλαυσίνος. Απαραίτητη προϋπόθεση της 
όρασης του απροσίτου φωτός είναι το γοερό κλάμα και η προσευχή και η ανιδιοτέλεια και 
έτσι ο Ηράκλειτος έγινε θεόπτης, μύστης του απροσίτου φωτός. 

    Δεν έφυγε ποτέ από την Έφεσο, αλλά ο εξάδερφός του Πολυκράτης τύρρανος της Σάμου, 
έστειλε αντιπροσωπεία στους Έλληνες ιερείς της Αιγύπτου και αντέγραψε εκατοντάδες 
κώδικες. Έφτιαξε την πρώτη Ελληνική βιβλιοθήκη στην Έφεσο (που ήταν στην κυριαρχία 
της Σάμου). Ο Ηράκλειτος ρούφηξε όλη την βιβλιοθήκη, έγινε γνώστης της φιλοσοφίας του 
Δία και έγινε μέλος των Ελευσινείων μυστηρίων που τελούνταν στην Έφεσο και γνώστης της 
ιστορίας των Ελλήνων και του ανθρώπινου γένους. Σε όλους έλεγε ότι γνωρίζει όλη την 
ανθρώπινη γνώση και αυτοί τίποτε και τους το αποδείκνυε.                 



               ΔΙΑΣ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

 

     Όπως ήδη αναφέραμε στο ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΗ ΔΙΑ, η κοινή θεωρία του 
Δία και του Εωσφόρου ήταν ότι στο βάθος υπήρχε ένας απρόσιτος Θεός ο Βυθός και με την 
γυναίκα του Σιγή πρόβαλλαν (γέννησαν) δύο ζεύγη θεών (Αιώνων) , τον ΝΟΥ και την 
ΕΝΝΟΙΑ και τον ΛΟΓΟ και την ΖΩΗ (κίνηση). Έτσι ο Βυθός στον οποίο εδράζεται ο 
ΝΟΥΣ, με τις ΈΝΝΟΙΕΣ (ΙΔΕΕΣ) και δια του ΛΟΓΟΥ (ΛΟΓΙΚΗΣ), γίνεται αιτία της 
κίνησης και της ύλης.  

    Ο Δίας Θεώρησε ότι ο Βυθός προσδιόρισε σημείο (που είναι αδιάστατο) στην άβυσσο και 
από εκεί σαν πίδακας εξέρχονταν σε μορφή πλάσματος τα στοιχειώδη σωματίδια και σε 
αντίστροφη δίνη. 

 

                      Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΔΙΑ 

 

    Γνώστης ων της κοσμοθεωρίας του Δία ο Δημόκριτος, θα διατυπώσει ότι το παν, είναι 
μηδέν και άτομες (ο Αριστοτέλης τις ονομάζει άτομες γραμμές). ΔΕΝ είναι οι άτομες από 
όπου ξεκινά η ύλη και ΜΗ-ΔΕΝ το κενό.  

   Ο Δημόκριτος διατυπώνει στην θεωρία του ότι από το σημείο που προσδιόρισε ο Βυθός 
στην άβυσσο, ξεπηδούν άλλα σημεία σε αντίστροφη δίνη και από τα σημεία αυτά ξεπηδούν 
οι άτομες γραμμές, που είναι πύκνωση του αιθέρα του Ηράκλειτου (όπως θα δούμε τον 
αιθέρα ο Ηράκλειτος ονόμασε πυρ). Έτσι με τις άτομες σχηματίζονται τα άτομα, τα ελάχιστα 
και στοιχειώδη σωματίδια. 

    Ο Δημόκριτος θεωρούσε ότι τα σημεία από το σημείο της αβύσσου ξεπηδούν συνεχώς και 
συνεχώς παράγονται οι άτομες που συνιστούν νέα άτομα. Έχουμε δηλαδή την πληθωρική 
θεωρία, την γένεση από το μηδέν συνεχώς ύλης, που δεν καταστρέφεται (μηδέν τε εκ του μη 
όντος γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι). (Και το μηδέν από μη ον γίνεται ύλη και δεν 
φθείρεται στο μη ον). 

    Ο συγγραφέας συμφωνεί με τον Δημόκριτο στην πληθωρική θεωρία και θεωρεί ότι οι 
άτομες είναι πυκνώσεις του αιθέρα, που προέρχονται από κτυπήματα απειροστικών κόκκων 
στα τοιχώματα φυσαλίδων, που συνιστούν τα στοιχειώδη σωματίδια. Την κοσμοθεωρία του 
συγγραφέα ΤΟ ΙΔΙΟΝ θα βρείτε στο παραπάνω  site. 

 

            Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 

 

     Ο Ηράκλειτος θα διατυπώσει ότι Ο ΛΟΓΟΣ διοικεί και διέπει τα πάντα (η λογική). Έτσι 
τροποποιεί τα ζεύγη των γεννημένων Αιώνων από τον Βυθό και την Σιγή και ανοίγει τον 
δρόμο του μονοθεϊσμού ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΘΩΠΟΤΗΤΑ (μην παρασύρεστε από 
τους ΓΙΑΧΒΕστές.  



    Ο Πλάτων θα τον συμπληρώσει και θα τον αποκαλέσει ΥΙΟ ΘΕΟ ΛΟΓΟ στην επιστολή 
του προς Ερμεία και Κορίσκο. Ο Ιησούς αργότερα θα αξιοποιήσει και θα διατυπώσει ότι ο 
Πατήρ (Βυθός), διά του ΛΟΓΟΥ που εγέννησε και με το ΠΝΕΥΜΑ που εκπόρευσε (ΙΔΕΕΣ), 
είναι ο ένας προσωπικός Θεός με τις τρεις υποστάσεις. Η κοσμοθεωρία του Δία, το σημείο 
της αβύσσου, προσδιορίστηκε από τον Πατέρα, που διά του Λόγου, αξιοποίησε τις ιδέες, 
συνέπλεξε την υπέρτατη θεωρία και προσδιόσισε το σημείο του πατέρα των Ελλήνων Δία. 

    Ο Ηράκλειτος, όπτης ων του απροσίτου φωτός, θα διατυπώσει ότι όλα συνίστανται από 
πυρ και όλα αναλύονται σε αυτό. Το απρόσιτο φως , μοιάζει με φωτιά και ερεθίζει το κέντρο 
του εγκεφάλου όπου φθάνει το οπτικό νεύρο και μοιάζει σαν κάτι συνεχές και λαμπερό 
χρυσούν, που ο όπτης στην στιγμιαία του θέαση δέχεται ολοσώματο αίσθημα ευδαιμονίας. 

    Ο Ηράκλειτος λοιπόν θεώρησε ότι το παν συνίσταται από αυτό το πυρ και αυτό είναι ο 
ελαστικός και συνεχής αιθέρας που γεμίζει το σύμπαν. Ο θεόπτης Ηράκλειτος γίνεται ο 
τροποποιητής της θεωρίας του αιθέρα. 

    Ο Ηράκλειτος πίστευε στην αρχή διατήρησης της ύλης. Διατύπωσε όλα ανάβουν με μέτρο 
και όλα σβήνονται με μέτρο και για όσους αντιλαμβάνονται αυτό είναι διατύπωση της αρχής 
διατήρησης της ύλης. Σημειώνουμε ότι ο Δημόκριτος δεν αμφισβήτησε την αρχή διατήρησης 
της ύλης, όμως διατύπωσε ότι γεννιέται συνεχώς καινούργια.  

    Ο Ηράκλειτος διατύπωσε ότι ο πόλεμος είναι πατέρας των πάντων και σήμερα τον 
παρεξηγούμε. Όμως είναι διατύπωση της ενότητας και της πάλης των αντιθέσεων, μέσα στην 
οποία προάγονται τα πάντα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ηράκλειτος επικρότησε τον πόλεμο, 
δηλαδή την βίαια μορφή της πάλης των αντιθέσεων. 

 

                                               ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

   Με όσα λίγα ανέφερα, θα συμφωνήσατε ότι τα δύο εκλεκτά παιδιά του Ελληνισμού που 
επέλεξα, ο Δημόκριτος και ο Ηράκλειτος και καινοτόμησαν και συμπλήρωσαν. Δεν είπαμε 
ότι δεν βρήκαν έτοιμα, αλλά και κανείς σας δεν μπορείτε να πείτε ότι είναι κλέφτες όπως οι 
περιτμημένοι Εβραίοι.    


