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 Ίσως η κοινή γνώµη να δέχεται τον θεό σαν ένα γεράκο, που κινεί ένα ραβδί 
και επηρεάζεται το σύµπαν. Μαζί θα ταξιδέψουµε  στις σκέψεις του πατέρα  της 
φιλοσοφίας, του Ηράκλειτου και θα διεµβολίσουµε την σκέψη ενός σύγχρονου του 
Χριστού, του ∆ιονύσιου του Αρεοπαγίτη. Ο δεύτερος καθώς αναφέρεται στο «περί 
Θείων Ονοµάτων», ήκουσε Πέτρο, την κορυφαία και την πρεσβυτάτη των θεολόγων 
ακρότητα, αλλά και αδελφόθεο Ιάκωβο και Βαρθολοµαίο και Παύλο και 
αισθανόµαστε ότι η διδασκαλία του έχει την σφραγίδα του µεγάλου διδασκάλου, του 
Ιησού Χριστού. 
     Ανέφερε ο Πλάτων τον µύθο του σπηλαίου. Φυλακισµένοι σε ένα σπήλαιο 
µερικοί άνθρωποι, είχαν ένα φως πίσω από την πλάτη τους και έβλεπαν τις σκιές τους 
πάντοτε. Πίστεψαν ότι ο κόσµος είναι ο κόσµος των σκιών. Ο Πλάτων, εραστής της 
θεωρίας των ιδεών του Πυθαγόρα και του Παρµενίδη, θα εννοούσε  ασφαλώς ότι ο 
κόσµος µας είναι µία φυλακή και ο κόσµος των ιδεών είναι η λύτρωση, όπου 
µετέρχεται η ψυχή απελευθερωµένη . 
 Κάθε λέξη έχει και µία έννοια και κάθε έννοια έχει πίσω της (ή ίσως είναι) µία 
ιδέα. Καταλαβαίνουµε µε αυτές τις ιδέες, η συνείδησή µας είναι απόρροια  των ιδεών. 
Η συνείδησή µας διαµορφώνεται από αυτές τις ιδέες και θεωρίες και είναι δέσµια. 
Αντιστρέφοντας  την ελευθερία του κόσµου των ιδεών του Πλάτωνα, θεωρούµε ότι οι 
ιδέες είναι οι δεσµώτες της συνείδησής µας. 
     Όταν πέρσι έφθασα την θέση ότι οι ιδέες είναι δεσµώτες µας και γνωρίζοντας 
τις εσφαλµένες ή ελλιπείς θεωρίες της Φυσικής, θεώρησα ότι πρέπει να σπάσουµε τα 
δεσµά και πρόσθεσα µερικά άλλα! Έκανα την µικρή εργασία «Η Μαθηµατικοποίηση 
του Κενού» και αυτή όπως κάθε θεωρία είναι δεσµώτης. Ίσως να είναι οδός για 
απελευθέρωση. 

Εραστής ων του θείου, έσκυψα πάνω στους γίγαντες και θεµελιωτές της 
σκέψης. Και τούτη η εργασία είναι προσκύνηµα στον τόπο των Αγίων. Η επιπόλαια 
αυτή επίσκεψη που ίσως διαρκέσει, ίσως δώσει το θείο δώρο. Την λύτρωση  που θα 
δώσει η µετοχή στην υπερσυνείδηση, την συνείδηση όχι ενός  γεράκου, αλλά  του 
Όλου, του γενεσιουργού κενού, του γεννηθέντα αχρόνως Λόγου, διά µέσου του 
οποίου εκπορεύεται η υπερσυνείδηση. Και ενώ νοµίζω, ότι ο θεός «που ποίησε τον 
Αδάµ», ήταν κάποιος άνθρωπος του κατ’ εικόνα και οµοίωση, έχω βαθειά την πίστη 
ότι µπορούµε να οµοιωθούµε και να µετέλθουµε στην «σκέψη» του Όλου. 
Αγωνιώντας και υψώνοντας ένα τιποτένιο ανάστηµα, υψώνω τα χέρια για να φθάσω 
το θείο νάµα. Και παρασύρω και σας µαζί µου, γιατί η προσπάθεια είναι συλλογική, 
όσο  και αν φαίνεται ατοµική. 
    Γονατίζοντας µπροστά στο εικόνισµα της φύσης, προσπαθώ µέσα από την 
εικόνα του να φθάσω εκεί όπου δεν υπάρχει χώρος ή χρόνος, το κενό από όπου 
προήλθαµε. Σκεφτόµουν λοιπόν τότε όταν έφθασα την σκέψη, ότι αυτό θα είναι ο 
Θεός πατέρας, πριν γεννήσει τον άϋλο Λόγο. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι 
ήταν το κενό (η απουσία ύλης δηλαδή) και πως διέκειτο. ∆εν µπορούσα να βρώ κάτι 
και εκείνο που συνάντησα στην τυρβώδη πορεία µου, ήταν ότι είµαι δέσµιος των 
ιδεών µας.  
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 Θέλοντας να σπάσω τα δεσµά, µετέρχοµαι στην πρώϊµή µου ανεπανάληπτη 
εµπειρία. Την εµπειρία του Ηράκλειτου και του Αρεοπαγίτη, του Παύλου και του 
Συµεών του νέου Θεολόγου  . Το απρόσιτο φως, γιατί δεν µπορεί να είναι αλλοιώς, 
γιατί εκ πυρός τα πάντα συνεστάναι. Γιατί ίσως είναι η µόνη µας ελπίδα, να 
σπάσουµε τα δεσµά και να εισέλθουµε στο υπέρνοο. Και η προσπάθεια ίσως µας 
θυµίσει, ότι έχουµε µικρό ανάστηµα και µερικοί θα θυµούνται στο συνέδριο της 
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, όταν πήρα τον λόγο και είπα: «Θυµήθηκα τον κύριο 
Γραµµατικάκη που είπε ότι ο Θεός φυλάει καλά τα  µυστικά του. Σκέφτηκα µήπως 
εµείς οι άνθρωποι, αν και είµαστε τα ανώτερα έννοα όντα, είµαστε φτιαγµένοι από 
κατώτερα υλικά και φτιάχνουµε θεωρίες ατελείς…». Απεγνωσµένα 
συνειδητοποιώντας ότι µπορεί να είµαστε φτιαγµένοι από κατώτερα υλικά, ανυψώνω 
ανήµπορος τον νου και ικετεύω την οδό της λύτρωσης και τη δόξης. 
     ∆εµένος πάνω στο άρµα της ύλης και ξέροντας ότι αυτή γίνεται φυλακή για 
την ανάπτυξη του άϋλου , δηλαδή  των ιδεών και των θεωριών, αγναντεύω πέρα από 
τον χώρο του άπειρου σύµπαντος. Θα ανακαλύψουµε νέες ιδέες και θα βρούµε την 
ελευθερία στον κόσµο των ιδεών του παππού Πλάτωνα; Θα επιστρέψουµε νικητές 
στο υπέρλογο κενό, θα παραµείνουµε στο σύµπαν αυτό νικητές, ή ταπεινωµένοι 
ανίκανοι θα εξαφανισθούµε από το Όλο και θα σβήσουµε ανεπιτήδειοι εραστές της 
αλήθειας; 
 Αισθάνοµαι την καρδιά µου να κτυπά και ελπίζω και αυταπατάµαι ότι κτυπά η 
καρδιά του Όλου. Ή µήπως το Όλο δεν έχει καρδιά και θα αφανιστούµε κάτω από 
την ασπλαχνία του Θείου; Αλλά, ίσως δεν µπορέσετε να καταλάβετε. Το απρόσιτο 
φως προϋποθέτει ικανή αγάπη και επιθυµώ ο Θεός να είναι αγάπη, γιατί τότε 
τρανούται η ελπίδα. Και ψάχνω µέσα στα γάργαρα ύδατα του απροσίτου φωτός, που 
προϋποθέτει συντριβή και αγάπη, να  γίνω ιδανικός και όχι ανάξιος εραστής, των 
µακρυσµένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόρων και να σπάσω την θολή γραµµή των 
οριζόντων. 
 Υψώνοντας τα χέρια στον ουρανό, προσπαθώ να αγκαλιάσω το σύµπαν και να 
κατανοήσω το πέραν από αυτό. Συνθλιµµένος στην ανικανότητά  µου, προσφεύγω να 
βρω βοήθεια και να στηριχθώ κάπου. Και βρίσκω τους ώµους γιγάντων, γιατί  δεν 
µπορεί, εκ πυρός τα πάντα συνεστάναι! 
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                                      ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 
 
     ∆ιογένης IX 1-17: 
 
 Εδόκει δε αυτώι καθολικώς µεν τάδε. Εκ πυρός τα πάντα συνεστάναι και εις 
τούτο αναλύεσθαι. πάντα δε γίνεσθαι καθ’ ειµαρµένην και διά της εναντιοτροπής 
ηρµόσθαι τα όντα. Και πάντα ψυχών είναι και δαιµόνων πλήρη. Είρηκε δε και περί των 
εν κόσµωι συνισταµένων πάντων παθών, ότι τε ο ήλιός εστι το µέγεθος οίος φαίνεται... 
των τε οίησιν ιεράν νόσον έλεγε και την όρασιν ψεύδεσθαι. Λαµπρώς τε ενίοτε εν τώι 
συγγράµµατι και σαφώς εκβάλλει, ώστε και το νωθέστατον ‘ραιδίως γνώναι και δίαρµα 
ψυχής λαβείν. Ή τε βραχύτης και το βάρος της ερµηνείας ασύγκριτον. Και τα επί µέρους 
δ’ αυτώι ώδ’ έχει των δογµάτων. Πυρ είναι στοιχείον και πυρός αµοιβήν τα πάντα 
αραιώσει και πυκνώσει γενόµενα σαφώς δε ουδέν εκτίθεται. Γίγνεσθαί τε πάντα κατ’ 
εναντιότητα και ερείν τα όλα ποταµού δίκην, πεπεράνθαι τε το παν και ένα είναι τον 
κόσµον. Γεννάσθαι τε αυτόν εκ πυρός και πάλιν εκπυρούσθαι κατά τινας, περιόδους 
εναλλάξ τον σύµπαντα αιώνα. Τούτο δε γίγνεσθαι καθ’ ειµαρµένην. Των δε εναντίων το 
µεν επί την γένεσιν άγον καλείσθαι πόλεµον και έριν, το δ’ επί την εκπύρωσιν 
οµολογίαν και ειρήνην, και την µεταβολήν οδόν άνω  κάτω, το τε κόσµον γίνεσθαι κατ’ 
αυτήν. Πυκνούµενον γαρ το πυρ εξυγραίνεσθαι συνιστάµενό ντε γίνεσθαι ύδωρ, 
πηγνύµενον δε το ύδωρ εις γην τρέπεσθαι .και ταύτην οδόν επί το κάτω είναι. Πάλιν τε 
αυ την γην χείσθαι, εξ ης το ύδωρ γίνεσθαι, εκ δε τούτου τα λοιπά, σχεδόν πάντα επί την 
αναθυµίασιν ανάγων την από της θαλάττης. Αύτη δε εστίν η επί το άνω οδός. Γίνεσθαι 
δε αναθυµιάσεις από τε της γης και θαλάττης, ας µεν λαµπράς και καθαράς, άς δε 
σκοτεινάς. Αύξεσθαι δε το µεν πυρ υπό των λαµπρών, το δε υγρόν υπό των ετέρων.το δε 
περιέχον οποίόν εστιν ου δηλοί. Είναι µέντοι εν αυτώι σκάφας επεστραµµένας κατά 
κοίλον προς ηµάς, εν αις αθροιζοµένας τας λαµπράς αναθυµιάσεις αποτελείν φλόγας, 
άς είναι τα άστρα. 
 
«αντιπροσώπευε αυτός γενικά τα εξής. Τα πάντα αποτελούνται από πυρ και σ’ αυτό 
αναλύονται. Τα πάντα γίνονται  (σ.σ. και κινούνται) νοµοτελειακά και τα όντα είναι 
προσαρµοσµένα στις αντιθέσεις. Και όλα είναι πλήρη πνευµάτων και ψυχών. 
Ανέφερε δε και περί των συνισταµένων ιδιοτήτων οι οποίες υπάρχουν στον κόσµο, 
ποιος είναι ο ήλιος στο µέγεθος και ποιος φαίνεται… την αλαζονεία ιερή νόσο έλεγε 
και ότι η όραση ψεύδεται. Και λαµπρά  µερικές φορές από τα συγγράµµατα µε 
σαφήνεια συµπεραίνει , ώστε και το αφελές να γνωρίσει εύκολα και το εξοπλισµένο 
άρµα της ψυχής να αποδεχτεί. Και η οποία συντοµία και το βάρος της ερµηνείας είναι 
ασύγκριτο. Και για αυτά τα επί µέρους, έτσι έχουν όσο αφορά τα δόγµατα. Το πυρ 
είναι στοιχείο και αµοιβή (σύσταση) πυρός είναι τα πάντα και όταν γίνουν αραιά και 
όταν γίνουν πυκνά και µε σαφήνεια κανένα δεν εκτίθεται. Και γίνονται τα πάντα σε 
αντιθέσεις και αναφέρουν την ιδιότητα του ποταµού (σ.σ. ότι δηλαδή ρέουν 
νοµοτελειακά τα πράγµατα) και ότι έχει πέρας το σύµπαν  και ένας είναι ο κόσµος. 
Και γεννάται αυτός από το πυρ και πάλι εκπυρούται σε µερικές περιόδους εναλλάξ 
και αιωνίως. Αυτά γίνονται νοµοτελειακά. Από τα ενάντια, το µεν οδηγεί στην γένεση 
και καλείται πόλεµος και έρις (σ.σ. αγώνας και ανταγωνισµός), το δε προϊόν  της 
εκπύρωσης συµφωνία και ειρήνη. Και ο κόσµος ακολουθεί την οδό άνω και κάτω 
(πυρούται και εκπυρούται). Όταν πυκνώσει το πυρ γίνεται υγρό (σ.σ.µάλλον 
διαφεύγει από τον Ηράκλειτο ότι το πυρ (πλάσµα), πρώτα γίνεται αέρας και µετά 
υγρό όταν πυκνωθεί, εκτός αν την κατάσταση του αέρος την περιλαµβάνει στο πυρ). 
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Όταν πυκνωθεί το ύδωρ τρέπεται σε στερεό και αυτή η οδός είναι η προς τα κάτω. 
Αλλά και πάλι η γη (το στερεό), γίνεται υπό κατάλληλες προϋποθέσεις  ύδωρ και από 
αυτό τα υπόλοιπα, σχεδόν ανάγων τα πάντα από την εξάτµιση του θαλασσίου νερού. 
Αυτή είναι η οδός προς τα πάνω. Ότι γίνονται αναθυµιάσεις (εξαερώσεις) από την 
θάλασσα, άλλες  µεν λαµπρές και καθαρές, άλλες σκοτεινές. Αυξάνεται δε το πυρ από 
τις λαµπρές, τα δε υγρά από τις σκοτεινές (θάλασσα κα υγρά αντανακλούν 
καταστάσεις ύλης). Εκείνο το οποίο είναι περιεχόµενο δεν φανερώνεται (σ.σ. το 
περιεχόµενο ονόµασε ο ∆ηµόκριτος ατόµους). Είναι λοιπόν αυτά τα περιεχόµενα σαν 
σκάφες που έχουν το κοίλο στραµµένο προς εµάς (και δεν βλέπουµε το περιεχόµενο) 
και στις λαµπρές αναθυµιάσεις όταν αθροιστούν, θα αποτελέσουν φλόγες, όπως είναι 
τα άστρα. 
 
 Θα διαπιστώσατε  ότι ο Ηράκλειτος κάνει διάκριση στις καταστάσεις της ύλης 
(πύκνωση αέρα οπότε έχουµε υγρό και πύκνωση υγρού στερεοποίηση.) Ασφαλώς δεν 
του διέφευγε η τέταρτη κατάσταση της ύλης, το πλάσµα και το  ονοµάζει πυρ, αφού η 
φλόγα είναι πλάσµα. Εικάζουµε ότι διέφευγε από τον Ηράκλειτο η  θεωρία των 
ατόµων (γραµµών;) του ∆ηµόκριτου και τας ατόµους εν τω όλωι δινουµένας, όπως 
αναφέρει αυτός. Αν και πιθανόν ο Ηράκλειτος δεν γνώριζε τας ατόµους του 
∆ηµόκριτου, διατύπωσε την θεωρία της πύρωσης και της εκπύρωσης,  δηλαδή 
δηµιουργίας και απαξίωσης της ύλης και αυτό λέγεται διατήρηση µάζας ,αν και 
πιθανόν και να είναι και διατήρηση δύναµης (την οποία διατυπώσαµε στην 
«Μηχανική των ∆υνατοτήτων µας»). Τότε το έργο θα είναι αποτέλεσµα άσκησης 
δύναµης, αλλά και η λεγόµενη δυναµική ενέργεια (π.χ. βαρύτητας) ,είναι αποτέλεσµα 
άσκησης δύναµης, η οποία µετατοπίζει το ουράνιο σώµα από µηδενική ακτίνα µέχρι 
R. Αλλά µην νοµίσετε ότι η ακτίνα ήταν µηδενική, αν όλα ξεκίνησαν από  ένα κόκκο 
ύλης της Big Bang (η οποία είναι λάθος). Μπορεί η ύλη (το ουράνιο σώµα), να 
«εµφανισθεί» σε διαφορετικούς χώρους χωρίς έκρηξη και να µορφοποιηθεί το µηδέν 
(το  κενό), να παράξει τα ουράνια σώµατα σε ακτίνα R και να προσδιορίσει τον χώρο. 
Και προερχόµενες από το µηδέν οι µάζες, να αποκτούν αυτό το δυναµικό έργο (όχι 
ενέργεια), σαν να ήταν όλες οι µάζες χωρικά συγκεντρωµένες και να διασπάστηκαν 
από µηδέν σε R ακτίνα. 
  Αλλά στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ένα άλλο χωρίο, που ενισχύει την 
άποψη ότι ο Ηράκλειτος υποστήριξε την αρχή διατήρησης της δύναµης (και συνεπώς 
του έργου), που   έχουν σαν αποτέλεσµα  µία «σταθερή» δοµή του σύµπαντος και ότι 
είναι πεπερασµένος, «πεπεράνθαι» λέγει: 
 
  Σέξτος προς Μαθηµατικούς  VII 132 .  30 : 
 
 κόσµον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε  τις  θεών, ούτε των 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, ούτε κάποιος από τους 
θεούς, ούτε από τους ανθρώπους δηµιούργησε, αλλά ήταν, είναι και θα είναι, πυρ που 
ζει πάντοτε και ανάβει µε µέτρο και σβήνει µε µέτρο.» 
 
 Κλήµης, Στρωµατείς  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 
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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. (γη) θάλασσα διαχέεται, και µετρέεται εις τον 
αυτόν λόγον, οκοίος πρόσθεν ήν ή γενέσθαι γη. 
 
 «Ότι γενητό και φθαρτό είναι το είναι (η ύλη) θεωρούσε, το µηνύουν τα 
παρακάτω. Το πυρ πρώτα τρέπεται και γίνεται θάλασσα (εννοεί τα  µόρια και αέρια 
του σύµπαντος), η µισή θάλασσα γίνεται γη  και η άλλη ήλιοι. Γιατί λέγει ότι µε την 
δύναµη του διοικούντα λόγου και θεού, τα σύµπαντα από αέρα γίνονται υγρό, σαν 
σπέρµα της διακοσµήσεως και το  καλεί θάλασσα, από αυτό πάλι γίνεται η γη και 
ουρανός και τα εµπεριεχόµενα. Όπως δε πάλι ότι εκπυρούται, ήθελε το φανερώσει µε 
αυτά. Η θάλασσα διαχέεται και µετρείται µε τον ίδιο λόγο, ο οποίος υπήρχε πριν γίνει 
η γη.»       
 
 Συναντάµε επανειληµµένα την πύρωση εκπύρωση και ότι ο λόγος διοικεί το 
σύµπαν. Αποδίδουµε λοιπόν σε αυτά, µία διαρκή εµφάνιση και εξαφάνιση της ύλης, 
µε αρχές διατήρησης της δύναµης και του  έργου και το πυρ είναι το υπόστρωµα της 
ύλης και δίνεται µία άλλη διάσταση στην έννοια πυρ. Το πυρ δεν είναι απλά η 
τέταρτη κατάσταση της ύλης, το πλάσµα, αλλά πρέπει να προϋποθέτει τις άτοµες του 
∆ηµόκριτου και την κίνηση του κενού του Αριστοτέλη και είναι το απρόσιτο φως του 
∆ιονυσίου του Αρεοπαγίτη. Και το σύµπαν περνά στάδια πύρωσης και εκπύρωσης, 
εκτός αν αυτή η αντίθεση συµβαίνει ταυτόχρονα στην φύση (το πιο πιθανό). Η 
πύρωση είναι η διέγερση  του κενού και η δηµιουργία των ατόµων αλµάτων του 
κενού. Και η πύρωση γίνεται αιτία της ύλης και η εκπύρωση είναι η φθορά , αλλά και 
η απαξίωση ύλης.  
 
 Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, Α3 984a 7 : 
 
 Ίππασος ο Μεταποντίνος και Ηράκλειτος ο Εφέσιος και ούτοι και κινούµενον 
και πεπερασµένον, αλλά πυρ εποίησαν την αρχήν, και εκ πυρός ποιούσι τα όντα 
πυκνώσει και µανώσει και διαλύουσιν πάλιν εις πυρ, ως ταύτης µίας ούσης της φύσεως  
της υποκειµένης. Πυρός γαρ αµοιβήν είναι φησίν Ηράκλειτος πάντα. Ποιεί δε και τάξιν 
τινά και χρόνον ωρισµένον της του κόσµου µεταβολής κατά τινα ειµαρµένην ανάγκην. 
 
 Ίππασος ο Μεταποντίνος και ο Η. ο Εφέσιος µίλησαν για κίνηση και το 
πεπερασµένο της ύλης, αλλά θεώρησαν ότι αρχή των όντων είναι το πυρ και από το 
πυρ γίνονται τα όντα  µε πύκνωση και διαλύονται πάλι σε πυρ, σαν να είναι µία η 
φύση , η υποκείµενη. ∆ιότι ισχυρίζεται ο Η. τα πάντα προέρχονται από το πυρ. 
Αποδίδει δε και τρόπο και χρόνο ορισµένο, που µεταβλήθηκαν τα πάντα 
νοµοτελειακά.  
 
 Αέτιος Ι3, ΙΙ,  D283: 
 
 Ηράκλειτος και Ίππασος ο Μεταποντίνος αρχήν των απάντων το πυρ. Εκ πυρός 
γαρ τα πάντα γίγνεσθαι και εις πυρ  πάντα τελευτάν λέγωσι. Τούτου δε σβεννυµένου 
κοσµοποιείσθαι  τα πάντα. Πρώτον µεν γαρ το παχυµερέστατον αυτού εις αυτό 
συστελλόµενον γη γίγνεται, έπειτα αναχαλωµένην την γην υπό του πυρός φύσει ύδωρ 
αποτελείσθαι, αναθυµιώµενον δε αέρα γίγνεσθαι. Πάλιν δε τον κόσµον και τα σώµατα 
πάντα υπό του πυρός αναλούσθαι εν τη εκπυρώσει. 
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 Ο Ηρ. Και ο Ιπ. Ισχυρίζονταν ότι αρχή όλων είναι το πυρ. Από  το πυρ έγιναν 
όλα  και εκεί τελειώνουν. Όταν κατασβεστεί το πυρ κοσµοποιούνται τα πάντα 
(µετάβαση από το απρόσιτο φως σε ύλη). Γιατί πρώτα το (προγραµµατισµένο) έχον 
παχιά µέρη από πυρ συστελλόµενα γίνονται γη (στερεό), έπειτα από αναδιάταξη η γη 
από το πυρ γίνεται φύσει νερό και αναθυµιώµενο γίνεται αέρας.  Πάλι δε ο κόσµος 
και όλα τα σώµατα, αναλώνονται από το πυρ στην εκπύρωση. 
 
 Υπάρχει η θέση της µετατροπής του απροσίτου φωτός σε ύλη, αλλά και η 
διατύπωση ότι το πυρ λιώνει σε υγρά τα ασώµατα και µετά τα εξαερώνει (και αυτό 
δέχεται η σύγχρονη Φυσική). Περιµένετε να διαβάσετε το χωρίο  του Αρεοπαγίτη 
(για το απρόσιτο φως) «το εν τοις ούσι αποκεκρυµµένο» (το κρυµµένο µέσα στα 
όντα). Θα έλεγα ότι το απρόσιτο φως πυκνούται (παχύνεται κατά τον Ηρ.) και γίνεται 
ύλη. 
 
 Σιµπλίκος, περί ουρανού 94,4: 
 
 Και Ηρ. δε ποτέ µεν εκπυρούσθαι λέγει τον κόσµον. Ποτέ δε εκ του πυρός  
συνίστασθαι πάλιν αυτόν κατά τινας χρόνου περιόδους εν οίς φησί «µέτρα απτόµενος 
και µέτρα σβεννύµενος» 
 
 Και ο Ηρ. κάποτε ότι εκπυρούται λέγει για τον κόσµο. Κάποτε ότι πάλι αυτός 
συνίσταται από το πυρ σε µερικές χρονικές περιόδους, για τις οποίες  λέγει (στο 
χρόνο «ανάβει µε µέτρο (νοµοτελειακά) και σβήνει µε µέτρο» 
 
 Αέτιος ΙΙ 1.2 D327: 
 
 Ηρ. ου κατά χρόνον είναι γενητόν τον κόσµον, αλλά κατ’ επίνοιαν.                                                    
 
            Ο Ηρ . θεωρούσε ότι δεν ήταν δηµιουργηµένος µέσα στον χρόνο ο κόσµος 
(πριν τον χρόνο δηµιουργήθηκε , ή δηµιουργήθηκε ταυτόχρονα µε τον χρόνο), αλλά 
επινοήθηκε (ποιοτικά) η γένεσή του . 
 
 Σέξτος προς Μαθηµατικούς   VII 132 A4.16, B51 : 
 
 Του δε λόγου τούδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνονται άνθρωποι και πρόσθεν 
ακούσαι και ακούσαντες  πρώτον. Γινοµένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τονδε 
απείροισιν εοίκασι, πειρώµενοι και επέων και έργων τοιούτων, οκοίων εγώ διηγεύµαι 
κατά φύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκως έχει. 
 
 Αυτού του λόγου που υπάρχει, πάντοτε γίνονται ασύνετοι οι άνθρωποι και 
πριν τον ακούσουν και µετά. Γιατί αγού δηµιουργήθηκαν τα πάντα µε τον λόγο 
αυτόν, νόµισαν ότι είναι άπειροι (οι λόγοι) και προσπαθούµε µε λόγια και έργα τέτοια 
(να τους αποδείξουµε), των οποίων εγώ διηγούµαι  και διαιρώ κατά την φύση 
καθενός και ορίζοντας όπως έχουν τα πράγµατα. 
 
 Αλλά να δούµε επίσης για τον λόγο, Αέτιος Ι7 22 D 303 : 
 
 Ηράκλειτος το περιοδικόν πυρ αϊδιον, ειµαρµένην δε λόγον εκ της 
εναντιοδροµίας δηµιουργόν των όντων... Ηράκ. ουσίαν ειµαρµένης απεφαίνετο λόγον 
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τον διά ουσίας του παντός διήκοντα. Αύτη δ’ εστι το αιθέριον σώµα, σπέρµα της του 
παντός γενέσεως και περιόδου µέτρον τεταγµένης. 
 
     Ο Ηρ. το περιοδικό πυρ ισχυριζόνταν ότι είναι αιώνιο και ο λόγος είναι ο 
νοµοτελειακός δηµιουργός των όντων… Ο Ηρ. την πραγµατικότητα της νοµοτέλειας, 
αποφαίνονταν ότι είναι ο λόγος, ο οποίος διοικεί  την ουσίαν του παντός. Αυτή είναι 
το αιθέριο σώµα και η οποία είναι σπέρµα της γένεσης του παντός και η οποία ορίζει 
το µέτρο της περιόδου (εκπύρωσης και πύρωσης). 
 
 Κάλεσε ο Ναπολέων τον Laplace, ο οποίος γνώριζε την ουράνια µηχανική του 
Νεύτωνα. Η ουράνια µηχανική περιγράφει τις κινήσεις των αστέρων µε δεδοµένα 
Μαθηµατικών και Φυσικής. Τον ρωτάει ο Ναπολέων : κύριε καθηγητά, περιγράφετε 
εσείς οι επιστήµονες τις κινήσεις των αστέρων µε εξισώσεις, που χρειάζεται ο Θεός; 
Και ο Laplace απάντησε ότι δεν βρίσκει που χρειάζεται ο Θεός. 
 Είχαµε πάει στην λίµνη Τριχωνίδα και γνωρίσαµε κάτι φοιτητές 
πανεπιστηµίου. Μία λαµπρή φοιτήτρια απαντούσε αποκλειστικά σχεδόν και µάλλον 
ήταν υλίστρια. Αν γνώριζε ουράνια Μηχανική και της έκανα την ερώτηση του 
Ναπολέοντα , θα έδινε οπωσδήποτε την απάντηση του Laplace. Της είπα ότι υπάρχει 
ο Λόγος και η πρώτη έννοια του λόγου είναι η λογική και είναι άϋλη και είναι 
ενταµιευµένη στην φύση, την διέπει, την καθοδηγεί και την διοικεί. Η σελήνη και οι 
πλανήτες ακολουθούν περιοδικές τροχιές και υπόκεινται σε νόµους, είτε οι νόµοι του 
Νεύτωνα είτε άλλοι. Και οι νόµοι και τα Μαθηµατικά είναι άϋλα τινά όντα, είναι 
έκφραση της λογικής και αυτή είναι ενταµιευµένη στο σύµπαν. Η  τάση των 
επιστηµόνων και µάλιστα των υλιστών, να βλέπουν τον Θεό σαν ένα γεράκο, 
οδήγησε και τον Laplace να δώσει αυτήν την απάντηση. Γιατί δεν γνώριζε τον 
Ηρακλείτειο Λόγο και το εν αρχή ην ο Λόγος, του Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Και ίσως  
δεν γνώριζε Ελληνικά. 
   Και για την ιστορία. Είχα πάει στην διάλεξη του έδωσε ο κ. Μπαµπινιώτης 
στο Αγρίνιο. Συµπτωµατικά κάθισε δίπλα µου µία γηραιά διδάκτορας της 
Φιλοσοφίας. Ευκαιρία είπα να της µιλήσω για το Είναι και το µη Είναι. Της λέω ότι 
το Είναι για τους αρχαίους ήταν ότι η ύλη για τους σηµερινούς και το µη Είναι ήταν 
οι ιδέες, το κενό και ο Λόγος. Μου λέει, «ο Ηρακλείτειος Λόγος!». Όχι  της λέω, ο 
κατά Ιωάννην Λόγος! Και µου λέει ευγενικά : «πρώτος ο Ηράκλειτος µίλησε για τον 
Λόγο!». Μπά, είπα , πως δεν το πρόσεξα! Όπως καταλάβατε πήγα για µαλλί και 
βγήκα κουρεµένος! Πήγα στο σπίτι , διάβασα και έτσι κοινώνησα τον Ηρακλείτειο 
θείο Λόγο! 
 
 Αλλά θα σας δώσουµε και αυτό το κοµµάτι του Ιππόλυτου, εσείς πιθανόν τον 
αµφισβητήσετε. Ιππόλυτος Refut. IX 9 63 :  
 
 Λέγει δε και σαρκός ανάστασιν ταύτης φανεράς, εν ήι γεγενήµεθα, και τον Θεόν 
οίδε ταύτης της αναστάσεως αίτιον ούτως λέγων. Ένθα δ’ εόντι επανίστασθαι και 
φύλακας γίνεσθαι εγερτί ζώντων και νεκρών. Λέγει δε και του κόσµου κρίσιν και 
πάντων των εν αυτώι διά πυρός γίνεσθαι λέγων ούτως. 
 
 Λέγει δε και αυτή την φανερή ανάσταση της σάρκας, µε την οποία έχουµε 
γεννηθεί και λέγει έτσι ότι ο Θεός είναι αίτιος αυτής της ανάστασης. Στην οποία και 
επανερχόµαστε και να γινόµαστε φύλακες εγερµένων ζώντων και νεκρών. Λέγει δε 
και την κρίση του κόσµου και όλων όσων βρίσκονται σ’αυτόν, διά πυρός ότι θα γίνει.  
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 Ίσως χρειάζεται και αυτό το κοµµάτι, για να πειστείτε  ότι ο Ιππόλυτος 
απέδιδε καλά τον Ηράκλειτο: Ιππόλυτος Refut IX 9 : 
 
 Ηράκλειτος µεν ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, 
θνητόν αθάνατον, λόγον αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον. Ουκ εµού, αλλά του λόγου 
ακούσαντας οµολογείν σοφόν εστιν έν πάντα είναι.     
 
 Ο Ηράκλειτος ισχυρίζονταν λοιπόν, ότι είναι το παν διαιρετό και ταυτόχρονα 
αδιαίρετο, γενητό και αγένητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και χρόνος, πατέρας και 
γιός, θεός και δίκαιο. Όχι εµένα, αλλά αφού άκουσαν τον Λόγο, το να οµολογείς ότι 
είναι ένα τα πάντα είναι σοφό. 
 
  Η ύλη διαιρείται διαρκώς και φθάνει στας ατόµους του ∆ηµόκριτου. Λέτε ο 
Ηράκλειτος να γνώριζε τας ατόµους και είπε ότι το παν είναι και διαιρετό και 
αδιαίρετο; 
 
 
                               ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ 
 
 Κεφ. Α: 
 
  Κατά τον αυτόν της αληθείας λόγον υπέρκειται των ουσιών η υπερούσιος 
αοριστία. 
 
 Κατά τον ίδιο τον λόγο της αλήθειας, υπέρκειται από τις ουσίες η υπερούσιος 
αοριστία (σ.σ. η ουσία του λόγου). 
 
 (περί θεού) ως ζωής χορηγόν, ως σοφίαν, ως νουν, ως Λόγον, ως γνώστην... 
 
 πως δε αυτός ο θεός ο υπέρσοφος σοφία και νους και λόγος και γνώσις 
υµνείται. 
 
 ∆ιό και εν πάσι ο θεός γιγνώσκεται, και χωρίς  πάντων .και διά γνώσεως ο θεός 
γινώσκεται , και διά αγνωσίας , και έστιν αυτού και νόησις και λόγος, και επιστήµη, και 
επαφή και αίσθησις.                                                                                                             
 
 ∆ότι και µέσα σε όλα ο θεός γνωρίζεται και χωρίς κανένα. Και µε γνώση ο 
θεός γνωρίζεται και µε αγνωσία και αποδίδεται σ’ αυτόν και νόηση και λόγος και 
επιστήµη και αίσθηση. 
 
 Λόγος δε ο θεός υµνείται προς των ιερών λογίων, ου µόνον ότι και λόγον και 
νου και σοφίας εστί χορηγός 
 
 Λόγος δε ο θεός υµνείται από τα ιερά  Λόγια, όχι µόνο και λογικής και νου 
και σοφίας είναι χορηγός 
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                                          ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
Φαίνεται λοιπόν από τα παραπάνω λεγόµενα, ότι και ο Αρεοπαγίτης 

χρησιµοποιούσε την έννοια λόγος όπως ο Ηράκλειτος. Αν και συγκέντρωσα πολλά 
χωρία του Αρεοπαγίτη για να παραθέσω, νοµίζω ότι πρέπει να εγκαταλείψω την 
εργασία. Εσείς θυµηθείτε ότι το πυρ του Ηράκλειτου, είναι το νοητό φως, το 
απρόσιτο του Αρεοπαγίτη, το εν τοις ούσι αποκεκρυµµένο. 

∆εν κρύβω την απογοήτευση! Είµαστε τα παιδιά ενός κατώτερου θεού; 
είµαστε φτιαγµένοι από κατώτερα υλικά και φτιάχνουµε θεωρίες ατελείς; Τα 
απλωµένα εναγωνίως χέρια µας θα φθάσουν το θείο νάµα; Ή ταπεινωµένοι ανίκανοι 
θα σβήσουµε σαν ανεπιτήδειοι εραστές του θείου;     
 Σκεφτείτε! Μπορέσαµε να λύσουµε τις κοινωνικές αντιθέσεις; Μπορέσαµε να 
περιορίσουµε τα µειονεκτήµατά µας; ∆εν βλέπουµε τον ηθικό σαν βλάκα; Εσείς δεν 
λέτε βλάκα τον εφοριακό που δεν τα παίρνει; Μήπως αυτά τα πράγµατα είναι 
αµέτοχα της ανικανότητάς µας να κατανοήσουµε τα πράγµατα; 

Κάνουµε άγιο µετά θάνατο, σταυρώνουµε εν ζωή. Χαιρόµαστε µε την 
δυστυχία του άλλου και ευλογούµε το παρά φύσει. Αναδεικνύουµε τους ανικάνους 
και θάβουµε τις αξίες. Επαινούµε τον κλέφτη και µας περιορίζει µόνο ο νόµος. 
Έχουµε  τα µέσα της ευτυχίας και σπείρουµε δυστυχία. Αλλά κύριε αν διοικούσατε 
εσείς τον κόσµο θα ήταν διαφορετικός! 

Τώρα, τι µου λέτε που αισθάνοµαι ανίκανος να εξηγήσω τον κόσµο! Εδώ δεν 
µπόρεσα να εξηγήσω γιατί υπάρχει τόση δυστυχία ενώ µπορούσαµε αλλιώς και αν 
εξηγώ δεν µπορώ να διορθώσω και από την άλλη να αισθανθώ ικανός ότι µπορώ να 
εξηγήσω τον κόσµο; 

Γονατίζω ανίκανος  µπροστά στο εικόνισµα της φύσης. Αισθάνοµαι ότι τα 
υλικά του από τα οποία είµαι φτιαγµένος είναι κατώτερα και εγώ θα είµαι ένας 
ευτελής θεός! Σπασµωδικά γκρεµίζω και τις τελευταίες θεωρίες της Φυσικής. Και τι 
απόµεινε; Ένας δυστυχής και ανίκανος άνθρωπος, ένας άνθρωπος των συµπτώσεων 
και των πειραµάτων, γιατί και αυτός είναι ένα πείραµα και δηµιούργηµα ανήµπορο. 
Και αισθάνοµαι µήπως είµαι ιδανικός και ανάξιος εραστής, των µακρυσµένων 
ταξιδιών και των γαλάζιων πόρων, χωρίς να σβήσω την θολή γραµµή των οριζόντων! 

Θα σας έλεγα πως η άϋλη δύναµη  διέσπασε το κενό και σχηµάτισε ένα 
διδιάστατο σύµπαν. Αλλά προτιµώ να σιωπήσω! 
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